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 Bine ați venit la al treilea rezumat al proiectului EURE!

Veți găsi mai jos o prezentare generală a activităților des-
fășurate de partenerii EURE între august 2020 și februarie 
2021. După cum veți citi, în fața provocărilor care încă apar din 
restricțiile COVID-19 (vizitele de studiu și reuniunile de proiect au 
fost încă o dată amânate sau mutate online), ne-am orientat eforturile 
către o analiză mai profundă a situației politicilor urbane în teritoriile noastre și nu 
numai. O întrebare ne-a tot trecut prin cap: cum ar trebui să arate viitoarea politică 
urbană a UE?

Un răspuns la această întrebare îl aduce Raportul comun pe care îl vom publica în 
curând. „Pentru o calitate a vieții mai bună și durabilă în orașele europene” își pro-
pune să analizeze utilizarea fondurilor FEDR alocate pentru dezvoltarea politicilor 
urbane în 10 domenii tematice și să ofere un set de recomandări pentru viitorul 
politicii urbane a UE.
 
Împreună cu experții noștri, am finalizat rapoartele regionale, care vor fi publicate 
în curând pe site-ul EURE. Puteți aștepta cu nerăbdare această analiză a teritoriilor 
EURE, instrumentele lor de politică, dar și o selecție de acțiuni regionale și bune 
practici privind eficiența resurselor urbane, performanța managementului de me-
diu și creșterea ecologică și ecoinovația. 

 Profitând de oportunitatea de a avea mai mult timp pentru reflecție, am lucrat 
la un raport suplimentar. Țintind în principal către decidenții politici și factorii de 
decizie politică, viitorul raport de aviz se concentrează pe poziția orașelor mici / 
mijlocii și periferice cu privire la prioritățile politicilor urbane. Acesta își propune să 
răspundă la următoarea întrebare: cum să îmbunătățească prezența orașelor mici 
și mijlocii în definiția politicii urbane europene și participarea acestora la fondurile 
alocate de viitorul articol echivalent 7 din Regulamentul FEDR politicilor urbane 
pentru a se asigura că prioritățile sunt în conformitate cu nevoile lor? 

Nu în ultimul rând, am identificat mai multe bune practici în fiecare teritoriu. 
După o examinare și o evaluare amănunțită, acestea vor fi disponibile în 

curând pe site-ul EURE. 

 Fii cu ochii pe site-ul proiectului pentru a te asigura că știi totul 
despre noutățile din cadrul proiectului și că nu vei pierde publicarea 
diferitelor  rapoarte! Și pentru a vă inspira, de ce să nu vă abonați la  
EUREka! ?
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