Aktivity PURPLE aisbl a sítě PURPLE v roce 2016
Jihomoravský kraj se v rámci organizace PURPLE aisbl zúčastnil Evropského týdne
regionů a měst, akce, která je pravidelně organizována Výborem regionů Evropské unie.
12. října 2016 zástupci Jihomoravského kraje společně se svými partnery z regionů Surrey ve
Velké Británii a FrankfurtRheinMain v Německu a dalšími kolegy uspořádali (Val-d´Oise,
Osijek-Baranja) seminář pod názvem Trvalé a udržitelné strategie růstu kolem velkých
městských center. Za Jihomoravský kraj na něm vystoupil pan Tomáš Grulich z odboru
regionálního rozvoje krajského úřadu. Během debaty zmínila prezidentka sítě PURPLE Helyn
Clack, že „růstové strategie kolem velkých městských center mohou být úspěšné pouze tehdy,
jestliže strategie EU a investice - včetně těch, vytvořených v rámci politiky soudržnosti - udrží
silné územní zaměření se zvláštní pozorností věnované příměstské oblasti".
V rámci svého zapojení do Evropského týdne regionů a měst PURPLE podpořil také akci
v každém ze zúčastněných partnerských regionů. V Brně to byla již tradiční konference
Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidského života pořádaná Jihomoravským
krajem.
Na samotném konci roku byla schválena orgány EU projektová žádost projektu ROBUST.
Cílem tohoto projektu je vyvinout sadu nástrojů na zkoumání vztahů mezi venkovskými,
periurbánními a městskými oblastmi a na PURPLE bude ležet zodpovědnost za jeho
periurbánní dimenzi. Jedná se o první případ, kde se projektu účastní PURPLE jako
samostatný partner, nikoliv prostřednictvím svých členských regionů.
V návaznosti na volby do vyšších územně samosprávných celků byl do Generálního
shromáždění PURPLE jako politický zástupce Jihomoravského kraje na konci roku 2016
jmenován Zastupitelstvem Jihomoravského kraje Mgr. Martin Maleček, náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje zodpovědný mimo jiné za územní plánování.
Za účelem zajištění fungování PURPLE se v průběhu roku 2016 uskutečnila dvě zasedání
Generálního shromáždění (10. června v Haagu a 13. října v Bruselu), čtyři zasedání Pracovní
skupiny (5. dubna, 24. května, 27. září, 23. listopadu) a také pět zasedání skupiny zodpovědné
za lobbying (12. ledna, 14. března, 24. května, 26. září, 15. prosince).

