
Korzystanie
z potencjału
regionów
podmiejskich
Europy

PURPLE pragnie być prawdziwie ogólnoeuropejską 

siecią, aby zwiększać swoją bazę wiedzy i możliwości 

oddziaływania, dlatego jest otwarta na nowych członków.

Więcej informacji na temat bieżącej działalności PURPLE i 

możliwości przystąpienia do sieci  znajduje się na naszej 

stronie internetowej.

www.purple-eu.org info@purple-eu.org

Pomyślmy o 
obszarach 
otaczających 
miasta.



Wszystkie regiony PURPLE biorą 
aktywny udział w działaniach sieci. 
Grupa robocza, złożona z przedsta
wicieli regionów i ekspertów, spo
tyka się regularnie w Brukseli w celu 
wymiany wiedzy i informacji. W ra
mach sieci działa również wyspecja
lizowana grupa lobbingowa, w skład 
której wchodzą pracownicy przed
stawicielstw regionalnych w Bruk
seli. Skupia się ona na istotnych z 
punktu widzenia sieci PURPLE as
pektach programu politycznego UE.

Za koordynację prac na poziomie ad
ministracyjnym odpowiada sekretarz 
generalny.

Organizacja prac sieci
Pracami sieci kieruje zarząd złożony 
z przedstawicieli politycznych wyb
ranych regionów członkowskich 
oraz zgromadzenie ogólne złożone z 
przedstawicieli politycznych wszyst
kich regionów członkowskich.

Posiedzenia zgromadzenia ogólnego 
odbywają się dwa razy do roku w 
czasie konferencji sieci PURPLE or
ganizowanych w jednym z regionów 
członkowskich lub w Brukseli. 
Szczegóły dotyczące tych wydarzeń 
dostępne są na naszej stronie inter
netowej. 

Sieć PURPLE zajmuje się wszystkimi aspektami 
zrównoważonego rozwoju obszarów podmiejskich i ich 
osiągnięciami w dziedzinie gospo darki, środowiska, 
zagospodarowania przestrzeni i rolnictwa.

Sieć PURPLE, założona w 2004 roku, jednoczy regiony z całej UE.

• Promowanie uznania kategorii 
obszarów podmiejskich w całej 
Europie i w kształtowaniu poli
tyki UE.

• Stanowienie dla regionów pod
miejskich platformy wymia
ny wiedzy i dobrych prak
tyk promującej nawiązywanie 
kontaktów i produktywną 
współpracę z innymi sieciami 
i projektami, a także nowymi 
międzynarodowymi inicjatywami 
w Europie.

Obszar naszych zainteresowań 
obejmuje:

• rozwój potencjału gospodarcze
go obszarów podmiejskich.

• zapewnienie długoterminowej 
rentowności produkcji rolnej i 
ogrodniczej na obszarach pod
miejskich – promowanie krót
kich łańcuchów dostaw żywności 
i produkcji, które wzmacniają 
tożsamość regionalną.

• Zarządzanie otwartą przestrzenią 
w zrównoważony sposób w celu 
ochrony lokalnego krajobrazu 
(w tym podmiejskich terenów 
leśnych), uwzględnienia lokalnej 
różnorodności biologicznej oraz 
zapewnienia dobrego dostępu do 
tych obszarów i rekreacji.

• Polepszenie sposobu wielofunk
cyjnego wykorzystania gruntów 
poprzez wzmocnienie zielonej 
infrastruktury.

• Zwiększenie stopnia unieza
leżnienia od zmian klimatu.

• Tworzenie przynoszących obu
stronne korzyści partnerstw z 
miastami i innymi sąsiadami ob
szarów podmiejskich.

Wymiar podmiejski
Obszary podmiejskie znajdują się 
pomiędzy miastami, w których 
mieszka 75% obywateli UE, a przy
ległymi terenami wiejskimi, które są 
coraz bardziej doceniane ze względu 
na swoje produkty lokalne, zróżnico
wanie krajobrazu, bogate dziedzic
two kulturowe oraz wysoką jakość 
życia.

To tutaj współgrają ze sobą typowe 
cechy  miast i wsi.

Obszary podmiejskie dysponują 
znacznymi zasobami, są wielofunk
cyjne, dynamiczne i stanowią real
ne lub potencjalne obszary wzrostu 
wpływające na zwiększenie dobro
bytu UE. 

Obszary podmiejskie są swoistym 
laboratorium dla wielofunkcyjnego 
użytkowania terenu oraz lepszej po
lityki współistnienia miast i wsi. Ofe
rują one wysoką jakość życia, dla
tego też ludzie chętnie się na nich 
osiedlają i zakładają przedsiębior
stwa. Są jednak przeludnione i znaj
dują się pod presją ekspansji miast 
i efektu ich rozlewania, jak również 
walki o przestrzeń i zasoby.

Obszary podmiejskie potrzebują 
harmonijnego, długotrwałego i zrów
noważonego rozwoju.

Czym zajmuje się PURPLE?
Celem sieci jest podnoszenie 
świadomości i zwiększenie zro
zumienia dla specyfiki europejs
kich obszarów podmiejskich, które 
charakteryzują się złożonością oraz 
dużą gęstością zaludnienia – ich 
cech, atutów i potencjału. 


