Mysleme
periurbánně

PURPLE neustále usiluje o pozici skutečně panevropské organizace
s cílem rozšířit svou znalostní základnu a možnosti působení. Je
otevřena novým členům.
Více informací o našich aktuálních aktivitách a členství můžete nalézt
na našich webových stránkách.

www.purple-eu.org

info@purple-eu.org

Periurbánní dimenze
Periurbánní
oblasti
představují
komunikační rozhraní mezi 75 %
občanů EU, kteří žijí v evropských
městech, a okolními venkovskými
oblastmi, které jsou stále ceněnější
pro svou místní produkci, přírodní
zdroje, různorodé životní prostředí,
bohaté kulturní dědictví a kvalitu
života, kterou poskytují.
Toto jsou oblasti, kde se rysy měst
ského a venkovského života mísí.
Periurbánní oblasti jsou bohaté
na zdroje, jsou multifunkční a dyna
mické a jsou buď skutečnými
nebo potenciálními oblastmi růstu
a prameny prosperity EU. Peri
urbánní oblasti jsou laboratořemi
multifunkčního nakládání s půdním
fondem a inteligentních politik
městskovenkovského soužití. Jed
ná se o oblasti vyhledávané jak
pro ivot, tak pro zakládání podniků,
a zároveň vnímané jako nabízející
vysokou
kvalitu
života.
Jsou
však také často přelidněné a pod
stálým tlakem zvětšujících se měst
a developerských projektů. Typický
je pro ně také neustálý boj o prostor
a zdroje.
Periurbánní oblasti potřebují vyvá
žený rozvoj. Jen tak je možno zajistit
jejich dlouhodobou udržitelnost.

Čím se PURPLE zabývá
•

 vyšováním povědomí a poro
Z
zumění komplexní problematice
evropských periurbánních oblastí
– jejich charakteristikám a výho
dám, stejně jako potenciálu

•

 bhajobou a prosazováním uznání
O
periurbánních
oblastí
napříč
Evropou a v rámci tvorby politik
Evropské unie

•

 ytvářením
V
platformy
peri
urbánních regionů za účelem
sdílení znalostí a příkladů dobré
praxe a podpory kontaktů mezi
sítěmi a existujícími projekty
i novými transevropskými inicia
tivami

Naše oblasti zájmu zahrnují:
•

 ozvoj ekonomického potenciálu
R
periurbánních oblastí

•

 ajištění
Z
dlouhodobé
života
schopnosti periurbánní země
dělské a zahradnické produkce
– podpora krátkých zásobovacích
tras a produkce, která posiluje
regionální identitu

•

 osažení
D
udržitelně
spravo
vaného volného prostoru, který
zachovává místní krajinu (včetně
periurbánních lesů), bere v potaz
místní biodiverzitu a poskytuje
zároveň
přístup
i
možnosti
pro rekreaci

•

 lepšování multifunkčního vyu
Z
žívání půdního fondu s důrazem
na zelenou infrastrukturu

•

 lepšování
Z
odolnosti
peri
urbánních oblastí proti změně
klimatu

•

 udování partnerství se sousedy
B
periurbánních oblastí – zejména
městy – ku vzájemnému pro
spěchu

Jak je PURPLE organizována?
Výkonná rada politických představi
telů vybraných partnerských regionů

PURPLE byla založena v roce 2004 a sdružuje regiony napříč EU.

PURPLE se zajímá o všechny aspekty
udržitelného periurbánního rozvoje
a o všechny faktory úspěchu –
hospodářské, environmentální, územní i
zemědělské.
a Generální shromáždění (Valná hro
mada) složené z politických předsta
vitelů všech partnerských regionů
jsou dvěma orgány řídícími práci
PURPLE.
Generální shromáždění se schází
dvakrát ročně během velké kon
ference PURPLE konané v jednom
z
partnerských
regionů
nebo
v Bruselu. Detaily o těchto akcích
PURPLE jsou k nalezení na webové
stránce.

Všechny PURPLE regiony se aktivně
podílejí
na
práci
organizace.
Pracovní
skupina
úředníků
a odborníků se pravidelně schází
v Bruselu za účelem výměny
informací a znalostí. Existuje také
specializovaná Lobbyingová skupina
v Bruselu sídlících úředníků, která
se soustředí na politickou agendu EU
relevantní pro PURPLE.
Za administrativní koordinaci
odpovědná Tajemnice.
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