Generální shromáždění sítě PURPLE ve Gentu
Dne 11. 12. se v Bruselu uskutečnilo Generální shromáždění evropské sítě periurbánních regionů
PURPLE. Za Jihomoravský kraj se jednání zúčastnil člen Rady JMK Ing. Antonín Tesařík pověřený
zastupováním kraje v síti PURPLE. Stěžejním bodem zasedání byl podpis zakládajících dokumentů
mezinárodní neziskové organizace PURPLE a následně schválení nového pracovního programu
na následující roky.
Ještě před příjezdem do Gentu se pan radní v Bruselu setkal s europoslancem Zdechovským, se
kterým jednal o problematice vysokorychlostní trati Berlín – Praha – Vídeň nebo stavbě dálnice
do Vídně.
Program 11. 5. Byl zahájen v kanceláři notáře, kde představitelé partnerských regionů slavnostně
podepsali zakládající listiny nové mezinárodní neziskové organizace založené podle belgického práva.
Tento akt byl vyvrcholením takřka dvou let snah a práce na sladění požadavků několika různých
právních systémů. Výsledkem je vznik organizace PURPLE aisbl, která si klade za cíl dodat novou
dynamiku práci partnerských regionů PURPLE, zvýšit její viditelnost a umožnit jí samostatnou účast
v projektech spolufinancovaných z evropských fondů.
Na podpisový akt navázalo od jedenácti hodin běžné jednání Generálního shromáždění. Na něm
političtí zástupci debatovali a hlasovali zejména o strategických prioritách 2015+ a o zajištění účasti a
vlastního konsorcia PURPLE na Evropském týdnu regionů a měst (tzv. OPEN DAYS) v Bruselu. Po
skončení zasedání Generálního shromáždění a obědě navázal program studijní návštěvou do
periurbánní oblasti v blízkosti Gentu.

Generální shromáždění sítě PURPLE v Bruselu
Druhé zasedání Generálního shromáždění v roce 2015 se uskutečnilo dne 15. 10. v Bruselu. Za
Jihomoravský kraj se jednání zúčastnil opět pan radní Tesařík. Kromě něj se zúčastnily dvě pracovnice
OŽP v roli expertek na periurbánní problematiku v JMK. Hlavním bodem zasedání bylo schválení plánu
aktivit PURPLE na následující roky a diskuze o projektových záměrech.
Nad rámec účasti na Generálním shromáždění pan radní Tesařík jednal s MEP Tomášem
Zdechovským, velvyslancem ČR v Belgii Jaroslavem Kurfürstem a zástupkyní Stálého zastoupení ČR při
EU Evou Srnovou.
14. 10. jednal radní Tesařík nejprve s pracovnicí Stálého zastoupení ČR při EU Evou Srnovou o
dočerpávání zdrojů ve strukturálních fondech a změnách v podmínkách čerpání z jednotlivých
programů v novém programovém období. Následovala schůzka s delegací Pardubického kraje a s
velvyslancem ČR v Belgii Jaroslavem Kurfürstem, jejímž tématem bylo zintenzivnění spolupráce mezi
univerzitami v Belgii a České republice (zejména připravovaná návštěva Univerzity Lovaň na
Masarykově univerzitě v březnu příštího roku) a podpora expanze českých podniků do přístavu v
Antverpách zejména ve vazbě na železniční kontejnerovou přepravu. Radní Tesařík se tento den také
setkal s Tomášem Zdechovským, členem Evropského parlamentu, kterého informoval o aktuálním
jednání Generálního shromáždění sítě PURPLE.

Kromě toho se delegace Jihomoravského kraje zúčastnila workshopu PURPLE na téma urbánní
agendy EU a ESIF.
15. 10. v deset hodin a třicet minut bylo v budově nizozemských regionů v Bruselu zahájeno zasedání
Generálního shromáždění evropské sítě periurbánních regionů PURPLE. Na něm političtí zástupci
debatovali zejména o konkrétních detailech pracovního plánu na rok 2016. Zapracovány byly vstupy
z činnosti Pracovní skupiny, která byla jejich zpracováním pověřena na předchozím zasedání.
Jako druhá část programu jednání Generálního shromáždění následovalo setkání s panem Lewisem
Dijkstrou (vedoucí oddělení "Ekonomická analýza" & Senior specialista pro interakce matric
Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise).
Pan Dijkstra se v současné době se podílí na rozvoji regionálního indexu sociálního pokroku (SPI) pro
EU. Tento nástroj, o jehož použití se v regionální politice EU stále více diskutuje, by měl pravdivěji
zobrazovat rozvoj jednotlivých evropských regionů, než obvykle používané prosté srovnání HDP na
hlavu. Zástupci regionů PURPLE poukázali na periurbánní rozměr některých indikátorů a upozornili na
omezenou relevanci jiných. Tyto připomínky budou podle pana Dijkstry zapracovány.

Kromě těchto hlavních jednání Generálního shromáždění se v průběhu roku uskutečnilo i několik
schůzek Pracovní skupiny PURPLE (24. 2., 29. 4., 8. 7., 21. 9.) a také Lobbyistické skupiny (29. 1. a
24. 2., 2015, 12. 1. 2016) které zajišťují rutinní chod aktivit sítě.

