PURPLE

http://www.purple-eu.org/
Peri Urban Regions Platform Europe, aisbl, ve zkratce PURPLE aisbl. (Evropská platforma
periurbánních regionů) je mezinárodní neziskové sdružení s vědeckými a politickými cíli,
založené za účelem výměny znalostí. Sdružení je založeno na základě belgického práva, jeho
sídlo je v Bruselu. Jihomoravský kraj je zakládajícím členem toho sdružení. PURPLE je
uskupení regionů se společným zájmem o otázky týkající se zemědělství, rozvoje venkova,
environmentálního managementu a řízení otevřeného prostoru, ekonomického rozvoje a
územního plánování zejména v periurbánních prostorech, které zažívají významný tlak ze
strany měst.
Jihomoravský kraj v roce 2010 přistoupil k evropské síti PURPLE (síť jako neformální
uskupení existovala od roku 2004). V roce 2015 byla původní evropská síť přeměněna na
mezinárodní neziskové sdružení. V současné době jsou členy kromě Jihomoravského kraje
Mazovské a Velkopolské vojvodství (Polsko), Ile de France (Francie), region Frankfurt
Rhein-Main a Braniborsko (Německo), region Flandry (Belgie), region Randstad
(Nizozemsko), West-Midlands a South-East England (Velká Británie), region Dublin (Irsko),
euroregion Maastricht-Heerlen/Hasselt-Aachen-Liège na pomezí Nizozemska, Belgie a
Německa.
Periurbánní regiony jsou regiony v zázemí velkých měst, jedná se o silně urbanizované
regiony. Problematika periurbánních regionů se dotýká několika oblastí – zejména rozvoje
venkova, regionálního rozvoje, životního prostředí a územního plánování. PURPLE se snaží o
větší uznání periurbánních regionů v evropské politice a nařízeních a zajištění dlouhodobé
udržitelnosti těchto důležitých, komplexních a multifunkčních teritorií.
Hlavní cíle sdružení jsou:
 ovlivňovat tvorbu evropské regionální, urbánní a rurální politiky
 hrát primární roli v dialogu týkajícím se témat důležitých pro periurbánní regiony
EU mezi institucemi v Bruselu, politiky a důležitými hráči
 být platformou pro periurbánní regiony EU ke sdílení znalostí, dobrých zkušeností,
zprostředkování informací o projektech a propagaci nových iniciativ v této oblastí
Organizační struktura sdružení se skládá z výkonné rady (executive board) a generálního
shromáždění (general assembly), které tvoří političtí zástupci všech členských regionů.
Jednání výkonné rady se konají cca 4x ročně, členové generálního shromáždění se setkávají
2x do roka. Zástupcem Jihomoravského kraje v generálním shromáždění („General
Assembly“) PURPLE je momentálně RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., člen Rady
Jihomoravského kraje.

V rámci PURPLE aisbl. existují také pracovní skupiny (working group, lobby group), které se
setkávají cca 4x ročně. Během jednání pracovních skupin se diskutuje o strategii a klíčových
akcích. Jednání pracovních skupin se zúčastňují specialisté/úředníci členských regionů,
v rámci pracovní skupiny pro lobbying zastupují regiony často pracovníci kanceláří
jednotlivých regionů v Bruselu. Předpokladem účasti v PURPLE je aktivní zapojení a zájem o
nadnárodní spolupráci. Řešená problematika je dosti široká, závisí na každém z regionů, které
téma si vybere za své prioritní. Každý region si tak určuje míru svého zapojení a okruh témat,
o která má největší zájem nebo ve kterých disponuje určitou speciální odbornou kvalifikací a
znalostí.
Jihomoravský kraj vidí jako své priority v síti PURPLE zejména následující témata:
- komunikace a spolupráce měst a obcí v periurbánních oblastech
- rozvoj zemědělství v periurbánních oblastech, ochrana zemědělského půdního fondu
- tlak na využití volných ploch v periurbánních oblastech
- dopady klimatických změn a jejich řešení v periurbánních oblastech
- mobilita v širokém slova smyslu (dojíždění, IDS JMK, cyklodoprava, náhradní formy
dopravy)

Kontaktní osoby:
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.
člen Rady Jihomoravského kraje
e-mail: kubasek.miroslav@kr-jihomoravsky.cz
tel: 541 651 150
Mgr. Ing. Klára Nosková
odbor vnějších vztahů Krajského úřadu Jihomoravského kraje
e-mail: noskova.klara@kr-jihomoravsky.cz
tel: 541 658 857
RNDr. Iveta Macurová
vedoucí odd. rozvoje venkova a zemědělství
odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
e-mail: macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
tel: 541 652 353

