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Witamy w czwartym podsumowaniu projektu EURE!

Jeśli śledziliście Państwo projekt EURE, na pewno zau-
ważyliście, jak pracowita była dla nas pierwsza połowa roku. 

Wszystko zaczęło się od publikacji długo oczekiwanego 
Wspólnego Raportu „Dla lepszej i zrównoważonej jakości życia w 
europejskich miastach”. Przedstawiającego przegląd powodów, dla których 
UE interweniuje i nadal powinna interweniować na obszarach miejskich, 
a także sposobów, w jaki podmioty z obszarów miejskich postrzegają 
interwencję UE. Sprawozdanie zawiera ważne informacje na temat 
aktualnej sytuacji UE w 10 kluczowych obszarach oraz przykłady 55 
historii zakończonych sukcesem, w tym 10 dobrych praktyk ZIT 
– Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dotyczących 
Zrównoważonego Rozwoju Miast. Wskazując zrównoważenie 
środowiskowe jako nową przekrojową siłę napędową wzrostu 
regionalnego, Wspólny Raport sugeruje, że nowa polityka spójności 
powinna obejmować „zielone umowy”, tj. umowy podpisywane nie tylko 
przez poszczególne regiony i UE, ale także przez władze lokalne i podmioty 
gospodarcze. Raport jest w tej chwili dostępny w języku angielskim, ale 
wkrótce udostępnione zostanie streszczenie w języku polskim.
 
Bazując na Wspólnym Raporcie, przygotowaliśmy kolejny, 
zatytułowany „Poprawa udziału małych, średnich i peryferyjnych 
miast w definiowaniu Europejskiej Polityki Miejskiej”. Koncentruje się on 
na pozycji i roli poszczególnych miast w priorytetach polityk miejskich. 
Głównym pytaniem, na które odpowiada niniejszy raport, jest to, jak 
poprawić ich obecność w definicji Europejskiej Polityki Miejskiej oraz ich 
udział w funduszach przeznaczonych na polityki miejskie w przyszłym 
odpowiedniku Artykułu 7 Rozporządzenia EFRR. Za pośrednictwem tego 

szczegółowo opisujące stan zaawansowania 
instrumentów miejskiej polityki ochrony środowiska 
na naszych terytoriach. Nakreśliliśmy już sytuację dla 
Hiszpanii/Portugalii, Empoli i Regionu Lubelskiego.
 

raportu zespół EURE dzieli się 10 zaleceniami dla twórców polityki. 
Przyszłość pokaże, jak będą przestrzegane!

Ponadto opublikowano pierwsze Raporty Regionalne, 
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Polsce. Jest to temat budzący duże zainteresowanie ze względu na 
aktualną aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej z perspektywą do 
2030 roku. Dwa miesiące później (wirtualnie) wyjechaliśmy do Pilzna i 
dowiedzieliśmy się, w jaki sposób ZIT jest wykorzystywany jako 
instrument Zrównoważonego Rozwoju Miast w Czechach. W obu 
przypadkach dyskusje ilustrowane były studiami przypadków i 
dobrymi praktykami. Wszystkie filmy są dostępne na stronie interne-
towej, do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy.

Warto wspomnieć, że odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy 
Interesariuszy projektu. W spotkaniu jak zawsze aktywny udział 
wzięli przedstawiciele największych miast regionu: Lublin, Biała 
Podlaska, Zamość, Chełm, Puławy, Łuków, Biłgoraj, Tomaszów 
Lubelski, Hrubieszów. IV spotkanie LGI poświęcone było 
zagadnieniom błękitno-zielonej infrastruktury w miastach. Pod czas 
spotkania uczestnicy poznali dobre praktyki zidentyfikowane w EURE, 
a następnie w anonimowej ankiecie przedstawiciele miast wybrali 
Zbiornik retencyjny Vinice w Czechach jako najlepszą dobrą praktykę, 
którą warto wdrożyć w naszym regionie.

Śledź uważnie naszą stronę internetową, aby być na czasie z 
nowościami i nie przegapić publikacji pozostałych raportów 
regionalnych! I chyba nie musimy długo zachęcać do 
zasubskrybowania EUREka! ?
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Publikowanie raportów nie było naszym 
jedynym zajęciem, spotkaliśmy się w sumie 

dwukrotnie (z pewną dozą przykrości wciąż zdalnie). W 
kwietniu Województwo Lubelskie zaprosiło partnerów I 

interesarisuzy z regionu na konferencję o przyszłości unijnej 
polityki miejskiej i sposobie wdrażania instrumentu ZIT w 
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