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Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych  (METREX)

O Programie INTERREG IVC

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, finanso-
wany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspie- 
ra współpracę, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w re-
gionach europejskich, w zakresie innowacji, gospodarki opartej 
na wiedzy, środowisku i ochronie przed ryzykiem. Środki 
dostępne na finansowanie projektów wynoszą 302 mln 
euro. Jednak program INTERREG oferuje przede wszystkim 
możliwość wymiany wiedzy, jak również wspólnego poszuki-
wania rozwiązań regionalnych trudności rozwojowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://www.interreg4c.eu/

Więcej informacji o projekcie:
www.urma-project.eu
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Dlaczego partnerstwa miejsko-wiejskie?

Metropolie i regiony metropolitalne, będące cen-
trami innowacji i rozwoju gospodarczego, stały 
się w ostatnich latach niezwykle aktualnym tema-
tem w dziedzinie rozwoju przestrzennego i regio-
nalnego w Europie. Obecnie pojawia się pytanie  
o to, jak ściślej powiązać te obszary z sąsiadującymi  
z nimi obszarami wiejskimi:

•	 W	jakich	sektorach	obie	strony	mogą
 odnieść największe korzyści płynące  
 z bliższej współpracy?
•	 Co	jest	konieczne	dla	pobudzenia	i	wzmoc-
 nienia wzajemnych relacji?  
•	 W	jaki	sposób	współpraca	ponadregionalna		
 może przyczynić się do powstania nowych  
 form współodpowiedzialności i solidarności  
 na rzecz wzmocnienia spójności terytorialnej?

Na poziomie Unii Europejskiej pierwszym dokumen-
tem podejmującym temat potrzeby współpracy miejs-
ko-wiejskiej była Europejska Perspektywa Rozwoju 
Przestrzennego (ESDP) z 1999 r. Podkreśla ona znacze-
nie policentrycznego rozwoju przestrzennego, kładąc 
jednocześnie nacisk na potrzebę tworzenia partnerstw 
między obszarami miejskimi i wiejskimi. Zachowa-
nie względnie zdecentralizowanej struktury urbanis-
tycznej umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału 
terenów wiejskich, jak również zniwelowanie regional-
nych dysproporcji rozwojowych. Co więcej, bardziej 
intensywna współpraca mogłaby przyczynić się do 
przezwyciężenia stereotypowego i dziś już niezbyt 
adekwatnego podziału na miasto i wieś.
Według ESDP miasto i obszary o charakterze wiejskim 
powinny być traktowane jako funkcjonalne i współ- 
odpowiedzialne za siebie jednostki przestrzenne, 
o zróżnicowanych powiązaniach i zależnościach. 
Również Agenda Terytorialna 2007 i Agenda Te-
rytorialna 2020 – bazujące na założeniach ESDP 
– kładą nacisk na rozwój zrównoważonych, poli-
centrycznych układów urbanistycznych i potrzebę 
tworzenia nowych partnerstw miejsko-wiejskich.  
W tym kontekście projekt URMA podniesie 
świadomość potrzeby i możliwości lepszego wyko-
rzystania potencjału związanego z powstaniem part-
nerstw w większej skali terytorialnej.

URMA – poprawa współpracy miejsko-
-wiejskiej i wkład w spójność terytorialną

W obliczu istnienia licznych powiązań i zależności 
między obszarami miejskimi i wiejskimi, np. z uwagi 
na dojazdy do pracy, zaopatrzenie w żywność, czy 
rekreację i wypoczynek, powstaje potrzeba zdefi-
niowania, pogłębienia i przetestowania dalszych 
możliwych płaszczyzn rozwoju partnerstw miejsko-
-wiejskich, a także poszerzenia wymiaru terytorialne-
go tejże współpracy. Szereg konferencji, warsztatów 
i wizyt studialnych, jak również projekty pilotażowe 
mające na celu utworzenie partnerstw miejsko-
-wiejskich w Niemczech, we Włoszech i w Holan-
dii, przyczynią się do wymiany doświadczeń oraz 
pomogą we wskazaniu i analizie dobrych praktyk. 
Reasumując, URMA dostarcza nowych bodźców dla 
zdecentralizowanej koncepcji spójności, wzbogaca 
europejską dyskusję na temat partnerstw miejsko-
-wiejskich i służy jako laboratorium innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie współpracy międzyregionalnej. 

Projekt URMA bazuje na wcześniejszym projekcie 
„Ponadregionalne Partnerstwo Północnych Nie-
miec/ Region Metropolitalny Hamburga”, będącego 
częścią programu Rządu Federalnego Niemiec: 
„Projekty demonstracyjne w zakresie planowania 
przestrzennego” (2008-2010), obecnie kontynuo-
wanym jako Projektpartnerschaft Nord. URMA jest 
także powiązana z inicjatywą RURBAN (Partnerstwo 
dla zrównoważonego rozwoju miejsko-wiejskiego), 
zatwierdzoną przez Parlament Europejski w 2010 r. 
i kierowaną przez Komisję Europejską, jak również  
z Grupą Ekspercką działającą w ramach Sieci Europej-
skich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX.     

•	 Czas	trwania	projektu:
 styczeń 2012 – grudzień 2014

•	 Projekt	współfinansowany	ze	środków		
 Europejskiego Funduszu Rozwoju 
 Regionalnego przez program INTERREG IVC
•	 Projekt	Inicjatywy	Regionalnej

 Priorytet 1: Innowacja i gospodarka oparta   
 na wiedzy 

 Podtemat: Innowacja, badania i rozwój 
 technologiczny
•	 Dziewięciu	partnerów	projektu	z	pięciu	
 państw członkowskich UE

•	 Całkowity budżet projektu: 1,7 mln euro

INfORMACjE OGólNE


