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Komisja Europejska przy współpracy 
z francuskim regionem Lotaryngii 
zorganizowała 16 listopada w Metz we 

Francji europejskie seminarium, którego celem 
była prezentacja pierwszych wniosków badania 
na temat “Zrównoważonej współpracy miast i 
obszarów podmiejskich” RURBAN. Konferencja 
ta była kolejnym krokiem w dyskusji zainicjo- 
wanej jako projekt pilotażowy przez Intergrupę 
URBAN w 2010 roku. Na realizację tego pro-
jektu przewidziano 2 miliony euro z budżetu 
UE na lata 2011 i 2012.
Celem tego projekt, który został zatwierd-
zony przez Parlament Europejki, a który 
obecnie wdraża Komisja Europejska, jest 
zbadanie potencjalnej roli współpracy miast 
i obszarów podmiejskich w powiększaniu re-
gionalnej konkurencyjności i spójności teryto-
rialnej. Konferencja w Metz była poprzedzona 
wcześniejszym marcowym spotkaniem robo- 
czym, na którym zaprezentowano studium przy-
gotowawcze na temat istniejących przykładów 
współpracy miast i obszarów podmiejskich 
opracowane przez niemieckie Stowarzyszenie 
na rzecz Mieszkalnictwa oraz Rozwoju Miejs-
kiego i Przestrzennego.
Podczas seminarium w Metz, Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
przedstawiła po raz pierwszy wstępne wyniki 
głównego raportu oceniającego współpracę 
miejsko-wiejską w krajach OECD. Ponadto 
pokazano przykłady owocnej współpracy miast 
z terenami podmiejskimi w Niemczech, Wiel- 
kiej Brytanii oraz Francji.
Konferencję w Metz otworzyła Cécile Duflot, 
francuska minister odpowiedzialna za rozwój 

terytorialny i mieszkalnictwo, oraz Char-
lina Vitcheva, Dyrektor DG REGIO. W de-
batach udział wzięło około 200 uczestników, 
w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, 
Parlamentu Europejskiego, wiejskich i miej- 
skich sieci współpracy, środowiska akademic- 
kie oraz przedstawiciele ministerstw z krajów 
członkowskich.
W ostatnim panelu dyskusyjnym omówiono 
polityczne implikacje raportu. Poseł Jan Ol-
brycht (EPL, Polska), przewodniczący Inter-
grupy URBAN, która zainicjowała projekt, 
przypomniał cele RURBANa poparte przez Par-
lament Europejski. Podkreślił on również wagę 
wyników badań i przyszłe możliwości wzięcia 
ich pod uwagę w politykach europejskich. 
“Polityka spójności, która jest niezbędna do 
długofalowego wzrostu gospodarczego, powin-
na zostać osiągnięta dzięki wszystkim polity- 
kom europejskim. Dlatego tez powinniśmy 
pracować nad komplementarnością polityk na 
wszystkich poziomach administracji” powiedział 
Jan Olbrycht. “Partnerstwo miast i obszarów 
podmiejskich może polepszyć regionalną 
konkurencyjność” dodał.
Kolejnym etapem debaty będzie konferencja w 
Warszawie w kwietniu 2013 roku. Całość pro-
jektu pilotażowego zostanie natomiast pod-
sumowana podczas konferencji we Włoszech.

Więcej informacji o konferencji: http://
ec.europa.eu/regional_policy/conferences/
rurban/2012/programme_en.cfm
Więcej informacji o projekcie RURBAN: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/co-
hesion/urban_rural/index_en.cfm
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ŚRODOWISKO
Rozwiązania przyjazne dla środowiska w europejskich miastach

Konferencja o “Rozwiązaniach przy-
jaznych dla środowiska w europejskich 

miastach” odbyła się 14 listopada w Parla-
mencie Europejskim w Brukseli. Została zor-
ganizowana przez Intergrupę URBAN przy 
współpracy z Intergrupą Zmiany Klimatyczne, 
Bioróżnorodność i Zrównoważony Rozwój.
Spotkanie poprowadził poseł Jan Olbrycht 
(EPL, Polska), przewodniczący Intergrupy UR-
BAN, posłanka Cristina Gutierrez-Cortines 
(EPL, Hiszpania) oraz poseł Vittorio Prodi 
(S&D, Włochy), wice-przewodniczący Inter-
grupy Zmiany Klimatyczne, Bioróżnorodność i 
Zrównoważony Rozwój.
Konferencja skoncentrowana była na roli 
jaką natura odgrywa w przestrzeni miejs- 
kiej. Uczestnicy zgodzili się z tym, że dbanie 
o środowisko naturalne jest kluczowe, szcze- 
gólnie mając na uwadze wzrastający trend 
urbanizacji oraz eksploatowanie środowiska. 
Pośród różnych punktów poruszonych na kon-
ferencji, najważniejszym było stwierdzenie, iż 
faktyczne zespolenie miasta i środowiska natu- 
ralnego może być osiągnięte w praktyce.
“Nowa zasada zrównoważonego rozwoju 
miejskiego została wprowadzona w nowych 
rozporządzeniach dotyczących polityki 
spójności UE. Teraz musimy ją wprowadzić 
w życie” podkreślił Jan Olbrycht otwierając 
konferencję. Tłumaczył również, że to co 
wydawać by się mogło przeciwnościami - 
środowisko naturalne i miasto - może zostać 
połączone dzięki zrównoważonemu rozwo-
jowi miast, obszarów podmiejskich oraz tere- 
nów wiejskich. Obok prezentacji przykładów 
dobrych praktyk, dzielono się refleksjami na
temat tego jak rozumieć bioróżnorodność 
w miastach z różnej perspektywy, w tym z 
perspektywy rozwoju regionalnego, inwesty-
cji biznesowych czy działalności organizacji 
pozarządowych.
“Niektóre działania powinny być podejmowane 
zgodnie z celami Kyoto” powiedziała Cristina 
Gutierrez-Cortines (EPL, Hiszpania), członek 
Intergrupy URBAN. “Jedną z najważniejszych 
potrzeb miast jest oddychanie, zmniejszanie 
emisji gazów cieplarnianych, a tym samym 
oddziaływanie na środowisko” tłumaczyła. 
“Rozwój miast musi dobrać środki zgodne z 
ich charakterystyką tworząc więcej otwartych 
przestrzeni, przestrzeni zielonych na ulicach, 
tarasach oraz na budynkach” dodała. Ponad-

URBAN - konferencje i spotkania

to podkreśliła, że Parlament Europejski stara 
się pracować razem z Komisją Europejską i 
Europejską Agencją Środowiska nad poprawą, 
rewizją oraz poszerzeniem Agendy 21, aby 
stała się ona mapą drogową i przewodnikiem 
dla wszystkich burmistrzów i prezydentów 
miast w Europie.
Po wysłuchaniu prezentacji debata z 
publicznością przyniosła ożywiona wymianę 
poglądów, m.in. z Jacqueline McGlade, 
dyrektorem wykonawczym Europejskiej 
Agencji Środowiska, która zaznaczyła, że “nie 
wykorzystujemy efektywnie terenów wokół mi-
ast: zazielenienie miast musi stać się bardziej 
atrakcyjne, ponieważ nie stać nas na dalsze 
tracenie terenów, które obecnie tracimy pod 
względem walki z bezpieczeństwem dostaw 
żywności, powodziami, zmianami klimatu itd.”
Podsumowując spotkanie Vittorio Pro-
di zaznaczył jak ważne jest kontynuo- 
wanie debaty nt. potrzeb rozwoju inicjatyw 
związanych z miejską bioróżnorodnością z 
powodu pogarszającej się sytuacji środowiska 
naturalnego w miastach. “Musimy się tak 
zorganizować, aby jak najdłużej utrzymać 
opady deszczu, tam gdzie one jeszcze 
występują, ponieważ zmiany hydrologiczne 
spowodowane zmianami klimatycznymi będą 
miały niszczące konsekwencje na naszych 
obszarach” powiedział. Podkreślił również, że 
organizacja całego procesu musi się zacząć w 
europejskich miastach, co umożliwi następnie 
samym mieszkańcom przeciwdziałać zmianom 
klimatycznym.
Więcej informacji oraz prezentacje:
www.ebcd.org/en/EP_Intergroup_CCBSD/Natu-
ral_Solutions_for_Urban_Areas_in_Europe.html

Dla Cristiny Gutierrez-Cortines (EPL, Hiszpania) (po lewej), Agenda 21 powinna 
stać się mapą drogową i przewodnikiem dla wszystkich burmistrzów i prezydentów 
miast w Europie.



Intergrupa URBAN i RICS -  światowy ekspert 
standardów zawodowych w zakresie gruntu, 

nieruchomości oraz budownictwa - zorganizowali 
26 listopada w Parlamencie Europejskim w Bruk-
seli seminarium, podczas którego zaprezento-
wano wyniki raportu zrealizowanego przez RICS 
pt. “Inwestycje przedsiębiorstw w nieruchomości: 
Inwestycje i miasta UE”. Celem badania było zro-
zumienie sukcesów gospodarczych niektórych 
miast na świecie.
Seminarium objął patronatem wice-
przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Oldřich Vlasák (EKR, Republika Czeska) oraz 
przewodniczący Intergrupy URBAN Jan Ol- 
brycht (EPL, Polska).
Raport pokazał, że elastyczne i efektywne 
środowisko pracy, mobilność (zarówno wewnątrz 
miast jak i połączenia pomiędzy miastami) oraz 
“zielone” budynki, były głównymi bodźcami 
atrakcyjności inwestycji w dużych europejskich 
miastach. Badanie pokazało również, że zain-
teresowane strony doceniają przewidywalność, 
jasność oraz ciągłość pod względem stabilności 
politycznej, ram prawnych oraz funkcjonowania 
rynku.
Raport skoncentrował się na “miękkich” powo-
dach, które skłaniają inwestorów do lokowania 
się oraz inwestowania w niektórych europejs-
kich miastach. Rezultaty te zostały zebrane pod- 
czas paneli dyskusyjnych, w których udział wzięli 
przedstawiciele lokatorów, usługodawców, in-
westorów oraz innych zawodów związanych z 
rynkiem nieruchomości. Pytania dotyczyły przede 
wszystkim wyboru lokalizacji, relacji miasta z 
otoczeniem, przeszkód rynkowych oraz najlep-
szych praktyk.
Temat ten jest bardzo ważny dla Parlamentu Eu-
ropejskiego co zadeklarował Oldřich Vlasák: 
“Jest jasne, że dzisiaj inwestorzy doceniają dobrej 
jakości infrastrukturę drogową i energetyczną, 

KONFERENCJA
Atrakcyjność europejskich miast dla inwestycji 

przedsiębiorstw w nieruchomości
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W liczbach 

Według niedawnego raportu Ernst & Young na temat opinii inwestorów, regiony Europy Zachodniej 
są na drugim miejscu pod względem atrakcyjności skupiając 33% światowych inwestycji. Europa 
Centralna i Wschodnia przyciąga 21% inwestycji, co czyni ją trzecią najatrakcyjniejszą lokalizacją. 
Reprezentując prawie 20% aktywności gospodarczej, nieruchomości przyczyniają się w znacz-
nym stopniu do wzrostu gospodarczego, w nawet większym stopniu niż branża samochodowa i 
telekomunikacyjna. Nieruchomości komercyjne odzwierciedlają 2,5% aktywności gospodarczej i 
zatrudniają ponad 4 miliony osób. Jeff Rupp, dyrektor public affairs INREV, twierdzi, że połowa 
nieruchomości komercyjnych jest uważana za inwestycje. Rola tych budynków jest równie ważna 
w kontekście zużycia energii czy emisji gazów cieplarnianych - zwiększenie efektywności energety-
cznej zmniejszyłoby koszty o jakieś 60 miliardów euro rocznie. 

kompetentną siłę roboczą (w przystępnej cenie), 
jak również przyzwoity standard jakości życia w 
miastach, z dostępem do mieszkalnictwa, szkol-
nictwa, rozrywki oraz systemu zdrowotnego. Poli-
tyki te są często wdrażane na szczeblu lokalnym, 
ale kształtowane w Brukseli.” Życie gospodarcze 
miast jest ściśle powiązane z decyzjami politycz-
nymi władz miejskich oraz lokalnymi ograniczenia- 
mi ustawodawczymi. 
Poza mobilnością i przewidywalnością, które 
są w czołówce listy priorytetów inwestorów, 
menadżerowie przedstawili swoje opinie 
dotyczące dostępu do pozyskiwania środków fi-
nansowych, odraczania i renegocjacji decyzji, 
połączenia z przedmieściami, ogólnej jakości 
życia związanej ze strategią marketingową mia-
st oraz ze zrównoważonym życiem w mieście 
(dostępność do “zielonych” budynków lub tych z 
“klasą A”, koszty operacyjne).
Tendencja pokryzysowa pokazuje, że inwestorzy 
mają duże problemy z dostępem do finanso-
wania. Banki przestały pożyczać inwestującym 
w nieruchomości. Sektor finansowy stał się
ostrożniejszy w udzielaniu kredytów, budownict-
wo i renowacja postępują w wolniejszym tempie, 
a wzrost reglamentacji w usługach finansowych
tworzy dodatkową presję na inwestycjach miej-
skich.

Dla Oldřicha Vlasáka (EKR, Republika Czeska) (drugi od lewej), dobrej jakości infra-
struktura drogowa i energetyczna są głównymi powodami do przyciągania inwestorów 
do europejskich miast.



Warsztaty o tematyce miejskiej

Dziesiąty Europejski Tydzień Miast i Re-
gionów - Open Days 2012 - odbywający 

się w październiku w Brukseli były jak zawsze 
świetną okazją do wymiany poglądów na temat 
rozwoju europejskich miast. Członkowie Inter-
grupy URBAN wzięli udział w wielu seminariach, 
w tym zwłaszcza w debacie “Be SMART - think 
CITY!” oraz panelu dyskusyjnym dotyczącym 
mieszkalnictwa w miastach. 

Be SMART - think CITY!

Uczestnicy debaty “Be SMART - think CITY!” 
dostarczyli odpowiedzi na pytanie “w jaki 
sposób nasze miasta i regiony dążą do bycia 
bardziej “inteligentnymi”?”. Biorący udział w 
debacie dyskutowali nad wielodyscyplinar-
nymi rozwiązaniami, które pozwoliłyby unij-

nym miastom stać się “bardzie inteligentnymi” 
rozwiązując problemy od czystego transportu 
po aktywne starzenie się czy niedostatek wody. 
Dyskusja opierała się również na próbie zdefin-
iowania czym w istocie jest owe “smart city”, 
jaka jest jego charakterystyka oraz cele. Uczest- 
nicy zastanawiali się również nad koncepcją 
“smart cities” w strategii Europa 2020.
Dla posła Jana Olbrychta (EPL, Polska), 
przewodniczącego Intergrupy URBAN, który 
poprowadził seminarium, “wyrażenie “smart 
city” powinno stać się nowym sposobem 
myślenia o mieście, synonimem kompleksowe-
go dobrego zarządzania”. Poseł podkreślił, 
iż “nie powinno być one kojarzone jedynie z 
nowoczesnymi technologiami”. Podczas ot-
warcia dyskusji, zauważył również, że słowo 
“smart” stało się obecnie bardzo modne, a 
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Członkowie Intergrupy URBAN wzięli udział 
w Forum burmistrzów i prezydentów miast 

Unii Europejskiej i Chin, pierwszym, flagowym
wydarzeniu odbywającym się w ramach 
Współpracy Urbanistycznej UE - Chiny.
19 września, poseł Jan Olbrycht, 
przewodniczący Intergrupy URBAN, 
zainaugurował seminarium pt. “Zarządzanie 
zrównoważonym rozwojem miejskim: chińskie 
i europejskie doświadczenia”. Podkreślił, iż 
procesy urbanizacyjne w Chinach są dla eu-
ropejczyków pewnego rodzaju “obserwato-
rium”. Poseł Olbrycht zwrócił również uwagę 
na fakt, iż pomimo historycznych różnic w 
powstawaniu miast, “Unia Europejska i Chiny 
mogą się od siebie na wzajem wiele nauczyć 
na dobrych i złych doświadczeniach w urba- 
nizacji”.
“Pomimo różnic skali, biorąc pod uwagę kry-
terium ilości mieszkańców, jesteśmy dzisiaj w 
stanie porównać problemy i wyzwania, z jaki-
mi zmagają się europejskie i chińskie miasta”, 
podsumował poseł Olbrycht.
Drugiego dnia Forum, posłanka Cristi-
na Gutiérrez-Cortines (EPL, Hiszpania) 
reprezentowała Intergrupę w dyskusji na temat 
Zrównoważonego Miejskiego Planowania i Bu-
dowania Niskoemisyjnych Eko-miast. Posłanka 
stwierdziła, że “rozwiązań problemów równo-

WSPÓŁPRACA 
Intergrupa URBAN na Forum Miejskim Unia Europejska-Chiny  

URBAN - głos w Europie

wagi, efektywności i zmian klimatycznych nie 
znajdziemy na wielkich międzynarodowych 
konferencjach, ale na poziomie lokalnym, w 
miastach. Burmistrzowie i prezydenci miast z 
wielką odpowiedzialnością podjęli się wyzwania 
zwalczania zmian klimatycznych na swoim te-
renie.”
Forum Miejskie UE - Chiny zgromadziło europej-
skich i chińskich burmistrzów i prezydentów 
miast, władze lokalne, specjalistów planowania 
przestrzeni miejskiej, businessmanów oraz or-
ganizacje pozarządowe, pragnących dzielić się 
doświadczeniami nt. dążenia do osiągnięcia 
zrównoważonych, zintegrowanych i wydajnych 
rozwiązań miejskich.

Dla posłanki Cristiny Gutiérrez-Cortines (EPL, Hiszpania) (po prawej) rozwiązań prob-
lemów równowagi i efektywności powinno się szukać na poziomie lokalnym. (© CoR)
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jego sens nie zawsze jest podobnie rozumiany, 
“dlatego też należy posługiwać się nim bardzo 
ostrożnie”.
Jan Olbrycht zaznaczył wreszcie, że kon-
cepcja “smart city” nie odnosi się jedynie do 
miasta, które zadowalająco rozwiązało prob-
lemy z energią i transportem. “To również 
miasto, które z łatwością dostosowuje się 
do zmieniającej się rzeczywistości i jest do-
brze zarządzane przez ludzi, którzy potrafią
korzystać ze swej wiedzy, nowoczesnych tech-
nologii i odpowiednio skumulowanego kapitału 
społecznego do radzenia sobie z kolejnymi 
wyzwaniami”, powiedział. Seminarium zostało 
zorganizowane przez konsorcjum regionów z 
Bułgarii, Danii, Finlandii, Włoch, Łotwy, Polski, 
Hiszpanii oraz Szwecji.

Finansowanie energooszczędnych bu-
dynków w obszarach miejskich

10 października, poseł Lambert van Nistel-
rooij (EPL, Holandia), wice-przewodniczący 
Intergrupy URBAN, wziął udział w panelu dys-
kusyjnym na temat mieszkalnictwa w mias-
tach. Głównym zagadnieniem debaty była 
refleksja nad tym jak Unia może przyczynić
się do promowania przystępnego cenowo 
mieszkalnictwa oraz realizacji celów klimaty-

cznych na obszarach miejskich.    
Komisja Europejska proponuje obecnie, aby 
przeznaczyć 20% z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) na efektywność 
energetyczną oraz odnawialne źródła energii w 
bardziej rozwiniętych regionach oraz regionach 
będących w okresie przejściowym, jak również 
6% w regionach mniej rozwiniętych.
 “Obecnie, państwa członkowskie oraz regiony 
zaczynają przygotowywać programy opera-
cyjne”, przypomniał Lambert van Nistelrooij. 
“W 2013 roku, doprowadzi to do porozumienia 
pomiędzy Komisją Europejską, a poszczegól-
nymi krajami członkowskimi. Bądźmy, więc 
świadomi tych zmian, które zajdą od 1 stycz-
nia 2014”, dodał. “Pragnę zauważyć, że nie 
chodzi jedynie o udostępnienie większej ilości 
funduszy. 7% funduszy strukturalnych może 
być już teraz przeznaczonych na efektywność 
energetyczną oraz zrównoważone źródła ener-
gii. Jednakże, fundusze te są słabo wyko-
rzystywane na poziomie regionalnym oraz 
krajowym i jest to oczywiście zmarnowana 
szansa”, ubolewał. “Poza tym, Parlament 
popiera poprawkę mającą przyczynić się do 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
mieszkalnictwie w państwach spójności”, 
zakończył van Nistelrooij.

SEMINARIUM 
Agencje planowania miejskiego na temat polityki spójności

Posłanka Karima Delli (Zieloni/WPE, Fran-
cja), wice-przewodnicząca Intergrupy UR-

BAN, wzięła udział w europejskim forum Francus-
kiej Federacji Publicznych Agencji Planowania 
Miejskiego (fr. FNAU), które miało miejsce 12 
października w Brukseli. W seminarium uczest-
niczyli również przedstawiciele agencji plano-
wania miejskiego, Komisji Europejskiej, DA-
TARu (Francuska Międzyministerialna Agencja 
do spraw Zagospodarowania Przestrzen-

Posłanka Karima Delli (Zieloni/WPE, Francja) (druga od lewej) poparła silniejsze 
włączenie francuskich agencji planowania miejskiego w proces projektowania, moni-
torowania oraz ewaluacji strategii terytorialnych.

Dla posła Jana Olbrychta (EPL, Polska), “wyrażenie “smart city” powinno stać się nowym sposobem myślenia o mieście, synonimem kompleksowego dobrego zarządzania”. 
(© Yvan Barbera)
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CONTACTS

ROMA-NET
Brak postępu w sprawie funduszy europejskich na mieszkalnictwo 

dla zmarginalizowanych grup społecznych

8 listopada poseł Lambert van Nistelroo-
ij (EPL, Holandia), wice-przewodniczący 

Intergrupy URBAN, został zaproszony na 
konferencje “Włączenie społeczne Romów na 
obszarach miejskich - strategia, praktyka i 
przyszłość” zorganizowaną przez partnerów 
Roma-Net oraz Komisję Europejską. Wezwał 
on władze lokalne i regionalne do lepsze-
go wykorzystania funduszy europejskich na 
mieszkalnictwo dla zmarginalizowanych grup 
społecznych, takich jak Romowie.
Środki te są bowiem dostępne, ale ich wyko-
rzystanie sprowadza się do rzeczywistych 
przedsięwzięć na poziomie lokalnym. Powinno 
się zatem kłaść nacisk na włączenie Narodowej 
Strategii ds. Romów do umowy partnerskiej 
oraz krajowych programów reform w okresie 
2014-2020.
“Nowe podejście odblokowuje niewykorzystane 
lokalne możliwości tak, aby przeznaczyć 5% 
krajowych środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) na zintegrowa-
ne strategie miejskie”, tłumaczył Lambert 
van Nistelrooij. Poseł zapewnił, że środki na 
mieszkalnictwo będą dostępne. “W kontekście 
drugiego ważnego instrumentu, “rozwój kiero-

6  © Intergrupa URBAN

nego i Atrakcyjności Regionalnej) oraz władz 
lokalnych.
Posłanka Delli przedstawiła obecny stan 
trwających między Parlamentem a Radą negoc-
jacji nad zrównoważonym rozwojem obszarów 
miejskich w perspektywie przyszłego okre-
su programowania polityki spójności (2014-
2020).
Ubolewała ona nad opóźnieniami w negocjac-
jach, spowodowanymi po części przez zawiłe ne-
gocjacje nad Wieloletnimi Ramami Finansowy-
mi (WRF). Posłanka wspomniała o trudnościach 
z jakimi zmagają się regiony i władze krajowe, 
aby przewidzieć ostateczne decyzje tak, by 
móc w porę zaplanować swoje strategie roz-
woju terytorialnego.
Następnie, Karima Delli wymieniła problemy, 

z jakimi wciąż boryka się Francja w tworzeniu 
w pełni zintegrowanego podejścia. Wymaga 
ono polepszenia komplementarności systemu 
krajowego, wzmocnienia wielopoziomowego 
zarządzania poprzez odpowiedni proces de-
centralizacji oraz rozwinięcia lepszej wymiany 
wiedzy i doświadczeń.
Na koniec posłanka wyraziła swoje poparcie 
dla włączenia francuskich agencji planowania 
miejskiego w proces projektowania, moni-
torowania oraz ewaluacji strategii terytorial-
nych. Podziękowała im za ich pracę na rzecz 
podwyższania świadomości przedstawicieli 
lokalnych o możliwościach, jakie dają europej-
skie fundusze polityki spójności oraz za ich 
zaangażowanie w udział w europejskich pro-
gramach współpracy terytorialnej.

wany przez lokalną społeczność” (“community-
led local development”) strategie finansowa-
ne wielofunduszowo mające zinteregrowane 
oddolne podejście, mogą odegrać znaczącą 
rolę we włączaniu zmarginalizowanych grup 
społecznych, takich jak Romowie” podkreślił 
dodając jednocześnie, że “będzie to efektyw-
nym narzędziem zaangażowania dla samych 
zainteresowanych grup społecznych.”

Poseł Lambert van Nistelrooij (EPL, Holandia) wezwał władze lokalne i regionalne 
do lepszego wykorzystywania funduszy europejskich na mieszkalnictwo dla zmargin-
alizowanych grup społecznych, takich jak Romowie.


