Pilsētu un lauku mijiedarbība dzīves kvalitātes uzlabošanai.
(Strenghtening of Quality of Life through Improved Management of Urban Rural Interaction)

Saīsinātais nosaukums: New Bridges
Īstenošanas laiks: No 2009.gada janvāra līdz 2012.gada janvārim
Projekta partneri:
1. Union of the Baltic Cities Commission on Environment Secretariat/ City of
Turku (FI)
2. Regional Council of Southwest Finland (FI)
3. City of Turku (FI)
4. Pskov Region Administration, Committee on Local Self Government Issues
(RU)
5. Administration of the City of Kaliningrad (RU)
6. NGO Foundation for Socio – Economic and Political Studies „Regional
Strategy” (RU)
7. Zemgale Planning Region (LV)
8. Hiiumaa County Government (EE)
9. Lower Silesian Voivodeship (PL)
10. Federal State Hamburg (DE)
11. Triangle Region Denmark (DK)
12. Orebro Municipality (SE)
13. Municipality of Kaunas District (LT)
14. Environmental Centre for Administration and Technologies, ECAT-Lithuania
(LT)
15. Nordic Centre for Spatial development, NORDREGIO (SE)
Mērķa grupa: Projekta mērķa grupa ir politiķi un plānotāji, kuri strādā ar pilsētulauku jautājumu vietējā un reģionālā līmenī. Tāpat mērķa grupa ir noteikto teritoriju
iedzīvotāji un šo teritoriju potenciālie investori.
Projekta mērķi: Galvenais projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitātes pārvaldīšanas
spēju pilsētu-lauku plānošanā. Projekts novērtēs potenciālus ilgtspējīgākai pilsētulauku mijiedarbībai Baltijas jūras reģionā. Pamatojoties uz šīs politikas
rekomendācijām, tiks izstrādātas un ieviestas darba metodes un pilota modeļi, lai
veicinātu labāku dzīves kvalitātes pārvaldīšanu, atbilstoši Baltijas jūras reģiona
iedzīvotāju vajadzībām un ilgtspējīgai attīstībai. Projekts arī veicinās jaunu pilsētulauku sadarbības veidošanu, kas stiprinās pilsētu-reģionu pašorganizēšanas spēju, lai
tie kļūtu pievilcīgāki un konkurētspējīgāki saviem iedzīvotājiem un investoriem no
dzīves kvalitātes perspektīvas. Projekts attīstīs un ieviesīs jaunus pieejas pilsētu-lauku
mijiedarbībai, kas padarīs pilsētas un reģionus pievilcīgākus, lai piesaistītu jaunu
darbaspēku un iedzīvotājus, kas gribētu tur apmesties uz dzīvi.
Projektā plānotās aktivitātes: Projektā tiks analizētas pašreizējās tendences,
individuālās priekšrocības un nākotnes potenciāli pilsētu-lauku kontekstā, apspriesti

rezultāti ar ieinteresēto pušu grupām (plānošanas varas iestādes, politikas veidotāji,
biedrības, sabiedriskā transporta kompānijas, investori) un pārveidot tos konkrētos
projektos, mērījumos un darbībās pašvaldības/reģionālā līmenī, novedot pie
ilgtspējīgiem rezultātiem sociālajā, ekonomiskajā un vides aspektā.
Paredzamie rezultāti: Katrs partneris iesaistīs politiķus no dažādiem sektoriem - gan
no vietējā, gan no reģionālā līmeņa. Minimālais skaits būtu pa vienam pārstāvim no 6
dažādiem sektoriem (piem., zemes izmantošana, transports, sabiedrības veselība, vide,
ilgtspējīga attīstība, stratēģiskā plānošana).Katrs pilsētas-lauku reģions organizēs 5
vietējās sanāksmes, kur tiks iesaistīti šie pārstāvji. Tālāk, caur WP2 līdz WP5
aktivitātēm, projektā tiks izvirzīts mērķis nacionālā līmeņa politiķiem izveidot vismaz
vienu ar pilsētu-lauku saistītu Ministriju katrā Baltijas jūras reģiona valstī. Projektam
vajadzētu veicināt politiķu izpratni par vajadzību pēc saskaņotas stratēģijas
reģionālajā attīstībā. Projekts palielinās spējas sadarboties starp vietējā un reģionālā
līmeņa administratoriem un iesaistīt politiķus procesu plānošanā un ieviešanā, kas
attiecās uz pilsētu-lauku mijiedarbības pārvaldīšanu un to ietekmi uz dzīves kvalitāti.
Finansējums:
ERAF: 2 556 088 EUR
Nacionālais līdzfinansējums: 338 000 EUR
KOPĀ: 2 894 088 EUR

