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Co je EUKN?

E        U        K         N

European Urban        Knowledge Network
=

Evropská síť znalostí městských záležitostí



Jaké jsou produkty sítě?

Webové stránky - www.eukn.org

• Elektronická knihovna (on-line databáze)
ü sociální inkluze a integrace
ü bydlení
ü doprava a infrastruktura
ü městské prostředí
ü hospodářství, znalosti a zaměstnanost
ü bezpečnost a prevence kriminality
ü schopnosti a tvorba kapacit



Jaké jsou produkty sítě?

• Novinky, Setkání, Interview 
• Souborné dokumenty (Dossier)
• Research and Practice Review
• Praxe měsíce (Practice of the month)

ČR – červen 2011

• Newsletter
• Konference

4.konference – zima 2011
„Urbánní dimenze kohezní politiky“
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• Jaký je přínos pro města a další uživatele?

• Využívání elektronické databáze a dalších 
produktů

• Sdílení zkušeností

• Sebeprezentace

• Aktivní spolupráce 

Možnost zapojení do projektů



Jaká je vize do budoucna?
„EUKN je udržitelnou, mezivládní znalostní sítí s národními kontaktními místy ve 
všech ČS, působící jako centrum znalostí pro stávající sítě odborníků na urbánní 

záležitosti na všech úrovních správy“.

Cíle:
• Posílení aliance jako vzdělávací platformy.
• Posílení kvality elektronické knihovny.
• Transformace do ESUS - leden 2011.
• Participace na strategických projektech.
• Vytvoření společného vyhledávacího systému s  OP  URBACT.
• Rozšíření o další členy (MoU s Eurocities).



EUKN
Setkání národních kontaktních míst

Praha - 30. a 31. května 2011



DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.

Kontakt:
Lenka Sosvorová
lenka.sosvorova@mmr.cz

www.eukn.org

mailto:lenka.sosvorova@mmr.cz
http://www.eukn.org

