Generální shromáždění sítě PURPLE ve Valence
Dne 13. 6. se ve Valence uskutečnilo Generální shromáždění evropské sítě periurbánních regionů
PURPLE.
Za Jihomoravský kraj se jednání zúčastnil člen Zastupitelstva JMK Mgr. David Macek, M.A. pověřený
zastupováním kraje v síti PURPLE, jeden expert odboru regionálního rozvoje a jeden pracovník odboru
vnějších vztahů.
Hlavními bod zasedání bylo schválení dalšího postupu při přijímání asociační dohody zakládající
PURPLE ve formě mezinárodní neziskové organizace AISBL a další práce s výsledky interního výzkumu
mezi členy PURPLE
Samotnému jednání Generálního shromáždění předcházela 12. 6. od 9:30 zahájena konference na
téma „Jak získat prostor pro kvalitní zemědělství i urbanizaci – příklad údolí Rhony“, na které
delegace vyslechla několik příkladů dobré praxe nejen z Francie, ale i od dalších členů PURPLE. Na
konferenci navázal odpolední program, který měl formu studijní návštěvy ve význačných místních
podnicích, které zdůrazňují periurbánní charakter regionu Rhone-Alpes.
13. 6. dopoledne se pak Mgr. David Macek, M.A., jako politický garant sítě PURPLE za JMK zúčastnil
Generálního shromáždění sítě PURPLE. Na něm političtí zástupci debatovali a hlasovali o následujících
bodech: nejprve byl zrekapitulován a schválen zápis z předchozího jednání v lednu v Bruselu,
následně byla rozdiskutována přeměna PURPLE na mezinárodní neziskovou organizaci podle
belgického práva (AISBL), zejména byl představen text plné moci, která zmocní právního zástupce sítě
k jednání s belgickými úřady ve věci založení. Také tento bod byl schválen, ovšem s výhradou, že
rozhodnutí o vstupu je v pravomoci regionálních orgánů. Dalším důležitým bodem byl Interní výzkum
mezi členy PURPLE, který proběhl v průběhu první poloviny roku. Zástupce regionu Frankfurt-RheinMain představil výstupy a z nich vyplývající impulzy pro další směřování regionu. A konečně (kromě
technických bodů) byla diskutována Strategie PURPLE, respektive její revize v polovině období
implementace.
Generální shromáždění sítě PURPLE ve Valence
Za Jihomoravský kraj se jednání zúčastnil člen Zastupitelstva JMK Mgr. David Macek, M.A. pověřený
zastupováním kraje v síti PURPLE. Kromě něj se zúčastnil jeden pracovník oddělení protokolu a
vnějších vztahů OKH.
Hlavním bodem zasedání bylo schválení textu asociační dohody zakládající PURPLE ve formě
mezinárodní neziskové organizace AISB L a volba nového prezidenta a Výkonného výboru sítě PURPLE.
Jednání Generálního shromáždění bylo zahájeno 4. 11. ve 13:00 v budově nizozemských regionů
v Bruselu. Političtí zástupci na něm debatovali a hlasovali o několika otázkách. Nejdůležitějším bodem
byla volba nové prezidentky, kterou byla zvolena paní Helyn Clack ze Surrey County Council. Dále byly
projednávány finální kroky v přeměně PURPLE na mezinárodní neziskovou organizaci aisbl, byly
schváleny strategické priority pro období 2015+ a rozšířena byla také databáze projektových záměrů
sítě.

Po skončení zasedání Generálního shromáždění a krátké pauze následovala diskuze s představitelem
DG REGIO Evropské komise o podobě tzv. Urbánní agendy, na které představitelé PURPLE
připomínkovali podobu tohoto dokumentu a poukazovali na absenci periurbánní dimenze a na
zjednodušující pohled akcentující dichotomii urbánní/rurální oblasti.

Kromě těchto hlavních jednání Generálního shromáždění se v průběhu roku uskutečnilo i několik
schůzek Pracovní skupiny PURPLE (20. 3., 14. a 15. 4., 21. 5., 30. 9., 11. 12.) a také Lobbyistické
skupiny (20. 3., 11. 12.) které zajišťují rutinní chod aktivit sítě.

