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Bun venit la cel de-al cincilea rezumat al proiectului EURE!

Începe un nou an... Pentru EURE, 2022 va fi sinonim cu închi-

derea așa-numitei prime faze dedicate schimbului de experiență 
și elaborării Planurilor de Acțiune. Dar, înainte de a aborda noile 

provocări care ne stau în față, permiteți-ne să vă reamintim ce s-a întâm-

plat din iulie 2021.

Punctul culminant pentru noi este, cu siguranță, că am reușit să ne întâlnim din nou personal, 

în cadrul celei de-a 7-a întâlniri EURE care a avut loc la Lugo, Spania, pe 24 și 25 noiembrie, 

despre rolul fondurilor europene în transformarea urbană a orașelor din Europa. Aceste două 

zile aglomerate au inclus mai multe evenimente, și anume cel de-al 7-lea Seminar tematic 

intitulat „EURE – Politica urbană a Spaniei și Strategia de dezvoltare urbană durabilă 

integrată”, vizite de studiu la proiecte de dezvoltare urbană durabilă în Lugo și Pontevedra, 

o reuniune a comitetului de coordonare, o întâlnire a grupul de experți și reuniunea comună.

Nu a fost singura noastră întâlnire, deoarece la începutul lunii septembrie, am călătorit 

(virtual) la Alba Iulia pentru a descoperi bune practici  și studii de caz ale proiectelor de 

dezvoltare durabilă care contribuie la îmbunătățirea performanței de mediu a spațiilor 

urbane periferice ale UE, în special oraşe de dimensiuni mici și mijlocii. Această a șasea 

întâlnire EURE sa concentrat pe practicile de reciclare, eficiență energetică și 

monitorizarea calității aerului. Un avantaj al întâlnirilor online este că înregistrarea poate 

fi partajată. Astfel, vă invităm să aruncați o privire asupra discuțiilor noastre de la Alba Iulia.

În afară de aceasta, traducerile Rezumatului Executiv al Raportului Comun, „Pentru o 

calitate mai bună și durabilă a vieții în orașele europene” și ale Raportului de Opinie 

„Pentru a îmbunătăți participarea orașelor mici, mijlocii și periferice la definirea 

Urban Policy” sosesc. Acum puteți citi aceste documente în franceză, italiană, poloneză, 

portugheză, spaniolă...

Dacă vă plac rapoartele și sunteți curios despre stadiul instrumentelor de politică de mediu 

urban pe teritoriile noastre, vă putem recomanda doar să aruncați o privire la Rapoartele 

noastre și nu veți rata publicarea rapoartelor regionale rămase! Și pentru a 

obține puțină inspirație, de ce să nu vă abonați la EUREka!?

Regionale care sosesc una după alta. După Spania/Portugalia, regiunile Empoli și 

Lubelskie, rapoartele despre Cipru și Pilsen s-au alăturat bibliotecii noastre.
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