Generální shromáždění sítě PURPLE v Bruselu (červen 2017)
Dne 27. června 2017 se v Bruselu uskutečnilo Generální shromáždění sítě PURPLE.
Generální shromáždění, kde Jihomoravský kraj politicky zastupuje radní Miroslav Kubásek, zhodnotilo
činnost sítě v roce 2016, schválilo plán aktivit na rok 2017, mj. i zapojení sítě do realizace projektu
Horizon2020 s názvem ROBUST. Dále političtí představitelé zvolili Výkonnou radu sítě na příští dva
roky, členové se informovali o zapojení do dalších projektů a několika příležitostech meziregionální
spolupráce. Všichni účastníci jednání měli poté možnost diskuze o budoucnosti EU s poradcem
předsedy Evropské komise Antoinem Kaselem, který se zabývá například právními a rozpočtovými
otázkami, regionální politikou a vztahy Evropské komise s Výborem regionů.
Spolu se zástupci kraje se Miroslav Kubásek den před generálním shromážděním osobně setkal
s prezidentkou sítě PURPLE Helyn Clack a generální tajemnicí Geraldine Mateu.

Generální shromáždění sítě PURPLE v Bruselu (říjen 2017)
Dne 11. října 2017 se v Bruselu uskutečnilo jednání generálního shromáždění sítě PURPLE. Jednání se
za Jihomoravský kraj zúčastnil pan radní Miroslav Kubásek, zástupce JMK v generálním shromáždění
sítě PURPLE.

V úvodu jednání generální shromáždění vyslechlo zprávu prezidentky sítě PURPLE paní Helyn Clack
(upozornila na bilaterální setkání se členy výkonné rady, řešení otázky členství regionu Ile de France a
metropolitní oblasti Barcelona v síti PURPLE, přípravu workshopu v rámci Evropského týdne regionů a
měst). Generální tajemnice sítě podala informace o akcích, které proběhly od minulého generálního
shromáždění sítě PURPLE, a zmínila práci na přípravě pozičního dokumentu sítě PURPLE ke kohezní
politice EU po roce 2020 (tento dokument byl na jednání generálního shromáždění prezentován).
Dále generální tajemnice informovala o výsledcích průzkumu spokojenosti jednotlivých členů. Pan
Vincent O´Connell seznámil přítomné s postupem realizace projektu ROBUST. Zástupce regionu

Frankurt/Rhein/Main informoval o jejich zapojení do tohoto projektu a výzkumných otázkách, které
chtějí v rámci projektu řešit.
Stanovisko sítě PURPLE ke kohezní politice EU po roce 2020 je k dispozici na: http://www.purpleeu.org/news/244/15/PURPLE-launches-Lobby-Group-Paper-on-EU-Cohesion-Policy-beyond-2020/

Prezentace sítě PURPLE v rámci Evropského týdne regionů a měst
Dne 11. října 2017 se konal v rámci akce Evropský týden regionů a měst workshop s názvem „Regiony
a změna – transformační síla nadnárodních sítí (Regions and Change – the transformative power of
transnational networks)“. Cílem této události bylo zhodnocení významu, hodnoty a příspěvku
nadnárodních sítí regionální spolupráce a toho, jak mohou a měly by být podporovány ve prospěch
širšího evropského projektu. V rámci workshopu se představily čtyři evropské sítě – PURPLE,
FEDARENE, FECOF a ERIAFF. Každá se sítí informovala o své činnosti, o přínosech, které členství
v sítích jednotlivým členům přináší, a o konkrétních projektech spolufinancovaných z EU fondů, které
sítě realizovaly.

Projekt GREEN4GREY
Ve dnech 17.–18. října 2017 se uskutečnil jako součást projektu GREEN4GREY v Lovani mezinárodní
odborný workshop odborníků k tématu zelená infrastruktura v periurbánních oblastech. Účast ve
workshopu byla Jihomoravskému kraji nabídnuta sítí PURPLE. Jihomoravský kraj reprezentovala paní
Ing. arch. Jana Janíková z odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK. Dalšími účastníky
byli odborníci z Velké Británie, Itálie, Belgie a Německa.
Účelem workshopu bylo na základě sdílení znalostí a odborných zkušeností účastníků probrat
praktická inovativní řešení problémů a příležitostí vztahujících se k zelené infrastruktuře. Cílem bylo
připravit seznam tipů pro řešení zelené infrastruktury v periurbánních regionech, který přiměje
politiky a investory k investicím do zelené infrastruktury v rámci jejich rozvojových či investičních
záměrů.
Výsledky a doporučení expertní skupiny budou prezentovány na závěrečné konferenci projektu na
začátku roku 2019.

Více informací o projektu GREEN4GREY, který je spolufinancován z programu LIFE+, je možno najít na
http://green4grey.be/.

Kromě jednání generálního shromáždění se v průběhu roku uskutečnily schůzky pracovní skupiny
(28. 3., 17. 5., 24. 10., 18. 12. 2017) a skupiny pro lobbying (28. 3., 18. 5., 15. 9. 2017).

