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Esiet sveicināti EURE projekta trešā perioda
kopsavilkumā!
Esam sagatavojuši pārskatu par aktivitātēm, ko EURE
partneri veikuši laikā no 2020.gada augusta līdz 2021.gada
februārim. Saskaroties ar problēmām, kas radušās COVID-19
pandēmijas ierobežošanas aizliegumu dēļ (pieredzes apmaiņas
vizītes un projektu sanāksmes bija vairākkārtīgi jāatliek vai jāveic
tiešsaistē), partneri šajā periodā koncentrējās uz satura ziņojumu
izstrādi, lai padziļināti analizētu reģionālo politiku EURE projekta teritorijās
un ārpus tām. Mūsu prātos joprojām virmoja jautājums par to, kāds ir
Eiropas Savienības (ES) reģionālās politikas virziens nākamajā plānošanas
periodā.
Atbildi uz šo jautājumu sniedz mūsu nesen publicētais EURE projekta
partneru kopējais ziņojums “Labākai un ilgtspējīgākai dzīves kvalitātei
Eiropas pilsētās” (angl. -“For a better and sustainable quality of life in
European cities”), kurā tiek analizēta reģionu attīstībai 10 tematiskajās jomās piešķirto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu
izmantošana un rekomendāciju kopuma sagatavošana ES reģionālās
politikas uzlabošanai nākotnē.
Tāpat sadarbībā ar mūsu EURE projekta ekspertiem esam noslēguši
darbu pie reģionālo ziņojumu izstrādes un tie drīzumā tiks publicēti
EURE tīmekļa vietnē. Reģionālajos ziņojumos ir veikta analīze par EURE
projektā iekļautajām teritorijām, to politikas instrumentiem, kā arī
apkopota informācija par aktivitātēm reģionos un labās prakses
piemēriem, kas fokusējas uz pilsētvides resursu efektīvu izmantošanu,
vides pārvaldības rādītāju palielināšanu un videi nekaitīgu izaugsmi un
ekoinovācijām.
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sagatavošanai. Rezultātā tika apkopota informācija reģionālās
politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem par mazo/vidējo un perifēro pilsētu nostāju attiecībā uz pilsētu politikas
prioritātēm. Šī ziņojuma mērķis ir atbildēt uz jautājumu, kā
uzlabot mazo un vidējo pilsētu iesaisti Eiropas reģionālās
politikas definēšanā un to līdzdalību integrētas ilgtspējīgas
attīstības fondu ieviešanā un politisko prioritāšu atbilstību
esošajām vajadzībām.
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projekta partneru teritorijām. Pēc rūpīgas analīzes un
izvērtēšanas tie drīzumā tiks publicēti EURE projekta
mājas lapā.

Savukārt Rīgas pilsētas pašvaldība EURE projekta ietvaros
turpina veicināt sadarbību un stiprināt kapacitāti Rīgas
metropoles areāla jautājuma aktualizēšanai. Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments 2020. gada nogalē ir uzsācis
darbu pie rīcības plāna izstrādes. Tā mērķis ir ES fondu atbalsta instrumentu pilnveidošana Rīgas un Rīgas metropoles areāla
ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un sadarbības modeļa priekšlikuma izveidei, lai īstenotu Rīgas metropoles areāla pilsētvides
sadarbības projektus. Rīcības plāna izstrāde paredzēta līdz šī
gada aprīļa vidum.
Šī gada 28.janvārī tika organizēta vietējās darba grupas
sanāksme, kurā Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministirijas, Latvijas Pašvaldību savienības
un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji tika iepazīstināti ar EURE
projekta līdzšinējo progresu un tālākajiem uzdevumiem, kā arī
diskusiju veidā identificētas potenciālās sadarbības iespējas
turpmākājā rīcības plāna izstrādes procesā.

Sekojiet EURE projekta mājas lapai, lai uzzinātu vairāk par EURE projekta jaunumiem un rezultātiem! Aicinām pierakstīties EURE projekta
jaunumu saņemšanai ŠEIT!
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