Generální shromáždění sítě PURPLE v Poznani
Ve dnech 12. až 14. 6. se v polské Poznani uskutečnilo pravidelné Generální shromáždění evropské sítě
periurbánních regionů PURPLE (Periurban Regions Platform Europe).
Za Jihomoravský kraj se jednání zúčastnil člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. David
Macek, M.A. pověřený zastupováním kraje v síti PURPLE. Kromě něj se zúčastnil jeden expert odboru
regionálního rozvoje a jeden pracovník odboru vnějších vztahů.
První jednací den 13. 6. byl věnován konferenci s názvem „Kde jsou hranice města?“ a podtitulem
Územní plánování v periurbánních oblastech. Na ní vystoupil mezi ostatními regionálními zástupci se
svým příspěvkem i předseda výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje pro regionální rozvoj David
Macek. Představil systém územního plánování v Jihomoravském kraji, důraz přitom kladl
na problematiku Zásad
územního
rozvoje
a
spolupráce
JMK
s obcemi při různých
úrovních
územního
plánování.
Odpolední blok byl
vyplněn
zasedáním
Výkonného
výboru
PURPLE.
Jedná
se
o orgán, který stojí
na pomezí mezi sekretariátem a Generálním shromážděním.
Druhý den byl věnován samotnému jednání Generálního shromáždění. Na něm tajemnice sítě
představila dokument shrnující strategické priority PURPLE do konce roku 2014. V jeho rámci zástupci
regionů také diskutovali návrh tzv. Periurbánní charty (ke kterému se přihlásili) a schválili také
zahájení rozhovorů o přistoupení s regiony Piemont, Dolní Rakousko, Curych a Basilej.
Následně Generální shromáždění
prodiskutovalo návrh přeměnit
PURPLE
na
mezinárodní
neziskovou organizaci podle
belgického práva (forma právní
subjektivity známá pod zkratkou
AISBL). Vzhledem k absenci
zjevných
nevýhod,
nízkým
nákladům a nezbytnosti právní
subjektivity v případě žádosti
o dotaci z prakticky jakéhokoliv
zdroje se Generální shromáždění
rozhodlo návrh podpořit a pověřilo sekretariát v přípravě pokračovat.
V dalších bodech partneři odsouhlasili zprávu o lobbistických aktivitách sítě za poslední období
v podobě, v jaké ji přednesla tajemnice, a také finanční zprávu přednesenou pokladníkem sítě.

Generální shromáždění sítě PURPLE v Bruselu
Dne 8. 10. se v Bruselu uskutečnilo další z pravidelných Generálních shromáždění sítě PURPLE.
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 OVV.
Generální shromáždění PURPLE bylo úmyslně organizováno v průběhu konání tzv. OPEN DAYS.
Zástupci JMK se tedy kromě jednání PURPLE
účastnili i dalších tematických workshopů a akcí.
Dne 8. 10. se zástupci JMK účastnili tzv. „side
event“ sítě PURPLE na téma Inteligentního
a udržitelného hospodářského růstu skrze
teritoriální vazby, která na tématu jídla
zkoumala alternativní možnosti stimulace
podpory ekonomiky a příklady úspěšné praxe
v této oblasti. Odpoledne 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 mimo jiné o následujících otázkách:
1) Byly schváleny tyto kroky:
a. Přeměna PURPLE na mezinárodní neziskovou organizaci podle belgického práva
b. Představení návrhu Periurbánní charty návrh na její překlady
c. Seznam aktivit tzv. Lobby Group
2) Návrhy na nové tematické zprávy
PURPLE (periurbánní kultura,
doprava, zelená energie, mobilita,
ageismus)
3) Zpráva o možnostech přístupu
PURPLE ke zdrojům financování
EU v novém víceletém finančním
rámci
Dne 9. 10. odpoledne se zástupci JMK
účastnili další akce sítě PURPLE:
workshopu „Přes a vně hranic – regionální
řešení územní výzev v městskovenkovských oblastech“.
Kromě těchto dvou hlavních jednání Generálního shromáždění se v průběhu roku uskutečnilo i
několik schůzek Pracovní skupiny PURPLE (5. 3., 2. 9. a 4. 12.) a také Lobbyistické skupiny (14. 1., 5.
3., 24. 6. a 2. 9.), které zajišťují rutinní chod aktivit sítě.

