PROJEKTOVÝ ZPRAVODAJ
Jednání u kulatého stolu
Regionální poradci z Malopolského regionu, státní představitelé Salcburku,
představitelé města Padova, představitelé městské části Budapešti. Co
mají společného? Odpovědí je, že se všichni účastnili jednání u kulatých
stolů v jednotlivých partnerských zemích. Tyto akce jsou klíčovým nástrojem pro šíření informací a jsou určeny politickým představitelům, kteří
mohou implementovat osvědčené postupy rozvíjené v rámci projektu. Poté, co partneři představili své pilotní aktivity a cíle projektu UGB, měli
možnost získat zpětnou vazbu od rozhodovacích orgánů. Ve všech
případech nám plodná diskuse a stanoviska pomohla zlepšit naši činnost.
Doufáme, že tyto události mohou být základem pro předání inteligentního
vládního manuálu směrem k dalším institucím.

Studijní návštěvy
Přestože je spolupráce v rámci partnerství velmi těsná, prezentace a
jednání přes skype nemohou poskytnout skutečný náhled a stav jednotlivých projektů. Proto se jednotliví partneři v tomto období
navzájem navštěvovali, aby si měli možnost prohlédnout jednotlivé oblasti, jako louky, lesy, terapeutické a komunitní zahrady, stromové katastry a aplikace a setkali se s co možná nejvíce místními, do projektu
zainteresovanými, stranami. Je vždy příjemné zjistit, že nejste sami se
svými problémy, a protože země střední Evropy sdílejí spoustu
společných dějin, mohli bychom se snadněji zabývat problémy a
poskytnout možná řešení.

Příběh období: Březnové setkání v Salzburgu
Že střednědobé hodnocení se zástupci společného sekretariátu Interreg CE
bylo skvělou příležitost zhodnotit náš pokrok v projektu, diskutovat o
výzvách a možných řešeních. Každý projekt má potíže, náš není vyjímkou,
ale s podporujícím prostředím ze strany Společného sekretariátu, se nám
podařilo najít správné odpovědi na naše otázky a jsme hrdí, že projekt
UGB a partnerství jsou na dobré cestě, bliží se k dosažení hlavního cíle,
který poskytuje inovativní nástroje a přístupy k řízení městského zeleného
prostoru!

Sledujte nás:
interreg-central.eu/ugb • Facebook • Twitter • Youtube
This project is supported by the Interreg Central Europe Programme funded under the European Regional Development Fund.

PROJEKTOVÝ ZPRAVODAJ
GIS Piloty
Padova

Salzburg

Zadar

Cílem bylo shromáždit
informace o obyvatelích
Padovy zahrující informace o zelených prostorech, které tvoří také
soukromý majetek, je
nyní v beta testovacím
období. Studenti z místní
univerzity
podporují
projekt
s
terénním
výzkumem za účelem
ověření vstupů a zvýšení
kvality databáze.

Metodika GIS a očekávané
výsledky, které vyvinula
agentura iSPACE pro hodnocení
rekreačního
a
ekologického
potenciálu
zeleně, mohou sloužit jako
nástroj pro podporu rozhodování
místních
orgánů.
Soubor indikátorů se brzy
dokončí
a
rozšiřování
výsledků vůči rozhodovacím
orgánům již začalo.

Zadar vytvořil "Zelený
katastr", který je k dispozici
pro
všechny
občany
online
na
následujícím
odkazu:
http://ugisnasadizadar.azurewebsites.net/.
Plánem je vypočítat ukazatele pro zelené plochy
centra města s cílem
vytvořit mapu pro efektivnější rozhodovací proces.

Pilotní aktivity zapojující místní komunity
Hegyvidék

Krakow

Maribor

Zástupci Budapešti
pokračují v práci na svých
zelených plochách, pilot se
začne zaměřovat na další
cílovou skupinu, cílem je
rozšířit veřejnosti
myšlenku "zelené je dobré"
a inspirovat je k tomu, aby
udržela aktivity městského
zahradnictví. Dopomáhají
tomu napr. noční zahradnické akce, tematické
procházky a mnoho dalších
aktivit.

Ve Witkowickem lse se
projekt přesunul do další
fáze, hlavní lesní most,
který spojuje dvě vzdálené obce, byl dokončen
a otevřen veřejnosti. A
vývoj
založený
na
vstupech od místních
obyvatel byl naplánován.
Populární a přístupný les
se blíží!

Obnova okolí starého vězení
je v pocesu, byly oznámeny
výsledky plánovací soutěže.
Byly zapracovány všechny
vstupy zainteresovaných
subjektů, jako jsou pracovníci v kanceláři, návštěvníci
místního kulturního centra
nebo obyvatelé, kteří využívají prostor pro parkování.
Na konci pilota bude
připravena vnější kancelář.

Pilotní aktivity na víceúrovňovém řízení
Hegyvidék

Praha6

Stromová
strategie,
která
poskytuje pokyny pro instalaci
nových stromových uliček v
okrese, je téměř hotová, bývalá
Univerzita
zahradnictví
potřebuje jen několik vstupů.
Poté místní rada stromů může
zhodnotit
strategii
a
dohodnout se na realizaci.
Představte si to jako Entmoot
(Entcouncil) v LOTR;)

Místní úředníci museli trochu
přizpůsobit svůj původní pilotní
záměr, ale našli opravdu
nadšenou neziskovou
organizaci, jejíž členové jsou s
nadšením využít výhody
terapeutické zahrady. Držíme
palce za nalezení řešení pro
všechny administrativní
překážky!

Moudro dne

Co dál?
Jakmile se pilotní akce pomalu dostanou do konečné
fáze, partnerství se chystá
závěry vyhodnotit a integrovat je do modelů a příručky
Inteligentní řízení. Naši tři
tematičtí experti již pracují
na modernizaci návrhů modelů a také uvažují o způsobech, jak integrovat tři různé
disciplíny do jednoho souvislého manuálu. Pak přijde
čas pro místní plány, kdy
všichni partneři musejí identifikovat potřebné kroky ke
zlepšení svých praktik s inovativními řešeními projektu.
Sledujte naši webovou stránku projektu, facebook a
Twitter a získejte nejnovější
zprávy!

Always
look at
the pilot
side of
life!
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