PROSPERA
PROSPERA (PROmoting Sustainable development and
regional attractiveness through PERi-urban Areas) nemzetközi
pályázat.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2014-2020 közötti
időszak prioritásai alapján a PROSPERA projekt a környezeti
és
hatékony
erőforrásfelhasználási
céloknak
a
megvalósításához járul hozzá.
A PROSPERA projekt célja a fenntartható fejlődés és a regionális vonzerő előmozdítása a
városperemi területeken. Megoldandó kérdésként jelennek meg, hogy milyen eszközökkel
lehet megőrizni a városi terjeszkedés által veszélyeztetett városperemi területek természeti
örökségének védelmét, valamint megakadályozni az ökoszisztéma-szolgáltatások
csökkenését a regionális politikák és a városfejlesztési kezdeményezések segítségével.
A projekt hosszú távú célja a biológiai sokféleség megőrzése, illetve a talajpusztulásnak és a
természeti értékek további csökkenésének a megelőzése.
Az EDC Debrecen célja a projekt partnereként a városperemi területek fenntartható fejlesztése
és a regionális vonzerő növelésének elősegítse Debrecenben. A cél elérése érdekében az
EDC Debrecen megosztja a más régiókban megismert jó gyakorlatokat és tapasztalatokat a
városban érintett szereplőkkel és intézményekkel.
A projekt során az évente több alkalommal megrendezett találkozókon a projektpartnerek
közötti tapasztalatcsere és információmegosztás valósul meg. Megvitatásra kerülnek
sajátosságok, problémák, amelyek megoldására konkrét jó gyakorlatokat mutatnak be a felek,
majd végül a régiók a sajátosságainknak megfelelően kidolgoznak egy cselekvési tervet,
amelyet megvalósítva elősegítik a város és a régió gazdasági és környezeti vonzerejének
javítását és támogatják a fenntartható gazdasági fejlődést.
Vezető Partner (főpályázó): Reggio Emilia Önkormányzata (Olaszország)
A partnerség: 7 partner az EU különböző országaiból
•
•
•
•
•
•

Állattenyésztési Kutatóközpont (Olaszország)
Gent Önkormányzata (Belgium)
Mezőgazdasági, Halászati és Élelmiszeripari Kutatóintézet (Belgium)
EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ (Magyarország)
Aristotelis Halkidiki Önkormányzata (Görögország)
Varberg Önkormányzata (Svédország)

Projektmegvalósítás időtartama: 2019. augusztus 1- 2023. január 31.

Találkozók, tapasztalatmegosztás
Reggio Emilia, Olaszország, 2019. október 9-11.
A projektindító találkozó a vezető partnernél, Reggio Emiliában került megrendezésre 2019.
október 10-11-én, ahol a projektpartnerek a helyi sajátosságok bemutatásával vázolták fel a
projekt során megoldandó problémákat. Bár Európa öt különböző országából érkeztek a
résztvevők, a probléma gyökere mindenhol az urbanizáció hatása a városi és/vagy régió
gazdasági és környezeti fejlődésére.

