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W lipcu 2016 r. rozpoczęliśmy działania w ramach projektu Urban Green Belts (UGB) a
do tej pory partnerzy projektu przygotowali badanie bazowe oraz pracują nad rozwojem
koncepcji „inteligentnych modeli”. W między czasie odbyło sie też kilka spotkań
Regionalnych Grup Interesariuszy oraz drugie Międzynarodowe Spotkanie partnerów w
Mariborze (Słowenia). Obecnie rozpoczynają się działania pilotażowe będące istotnymi
elementami przygotowania „inteligentnych modeli”.

Zapoznaj się ze swoją zielenią!
Funkcjonalne obszary
miejskie (FUA)
Działania w ramach projektu UGB odbywają
się w funkcjonalnych obszarach miejskich
(FUA). FUA składa się przede wszystkim z gęsto zaludnionego rdzenia miejskiego i okolic.
Motywacja osób poruszających się pomiędzy
FUA jest związana głównie (ale nie wyłącznie)z rynkami pracy i edukacją, podczas gdy
ruch wewnątrz FUA jest bardziej związany z
szeroką gamą cech jakościowych.
Jedną z najważniejszych cech tego obszaru to
zdolność do przekraczania granic administracyjnych, co stwarza wyjątkowe trudności w
planowaniu polityki i podejmowaniu decyzji.
Projekt UGB promuje miejskie tereny zieleni
(UGS) oraz tworzenie trwałych systemów
zarządzania tymi terenami poprzez ułatwianie współpracy pomiędzy organami publicznymi na wszystkich szczeblach, a także
zainteresowanymi stronami pozarządowymi i
grupami społecznymi.

Badanie bazowe
Aby osiągnąć główne cele projektu, w pierwszej kolejności partnerzy skupili się na przygotowaniu bazowego badania zawierającego
syntezę 7 lokalnych ocen partnerów projektowych. Opracowanie to będzie podstawą do
przygotowania inteligentnych modeli dla zintegrowanego zarządzania miejskimi terenami zieleni i planów działania w dalszej części
projektu. Ogólny zakres lokalnych ocen obejmował obszar FUA) ale jednak w większości
przypadków oceny dotyczyły aktualnej sytuacji poszczególnych jednostek administracji
terytorialnej.
Badanie bazowe identyfikuje i krótko omawia szereg trendów związanych z zarządzaniem przestrzenią miejską: stosowanie złożonych podejść; wykorzystanie zielonych
przestrzeni jako centrów dla społeczności
zewnętrznych; rozwój zielonych dachów i
ogrodów pionowych czy wykorzystanie cyfrowych rozwiązań wspierających zarządzanie UGS.

Podsumowanie
Lokalne oceny pokazują, że dostępne
e-narzędzia są już w użyciu u większości

partnerów. Obecnie większość z nich zamierza uaktualnić bazy danych GIS i planuje
wziąć pod uwagę podejście partycypacyjne
w tym zakresie. Analiza ocen wykazała wiele
skutecznych metod i dobrych praktyk dotyczących partycypacji już stosowanych przez
partnerów, również tych spoza partnerstwa
UGB. Mogą one stanowić solidną podstawę do lepszego i bardziej ujednoliconego
zarządzania, a także do zaprojektowania
inteligentnych modeli w ramach projektu
UGB w późniejszych etapach projektu.
Analiza potwierdza, że ustanowienie praktyk
związanych z zarządzaniem wielopodmiotowym, wielopoziomowym jest jednym z najbardziej wymagających problemów dotyczących miejskich terenów zieleni. Najwięcej
wyzwań jest związanych z zarządzaniem i w
większość partnerzy projektu przedstawiają
niewystarczającą współpracę horyzontalną i
pionową. Chociaż partnerzy stosują obiecujące praktyki w tym zakresie, nadal istnieje
wiele możliwości poprawy w obszarze związanym ze współpracą wewnętrzną, pionową
i międzysektorową np. przy zastosowaniu
przepisów, procedur czy mechanizmów koordynujących oraz przy zastosowaniu innowacyjnych formy współpracy.
ÎÎBadanie bazowe
Streszczenia opracowania w językach narodowych dostępne poniżej:
Budapest, Hegyvidék, Hungary: https://www.
hegyvidek.hu/zold-iroda/eu-palyazatok
Zadar, Croatia: http://www.zadra.hr/projekti/
projekti-u-provedbi/projekt-urban-green-belts/
Maribor, Slovenia: http://www.mra.si/urban-green-belts1.html
Krakow, Poland: http://zzm.krakow.pl/index.
php/ugb.html
Upper Salzach Valley, Austria: https://ispace.
researchstudio.at/urban-green-belts-erste-ergebnisse
Malopolska region, Poland: http://ue.krakow.pl/
projekty/4597,1457,ue_projekt.html
Padova, Italy: http://www.padovanet.it/informazione/le-attivit%C3%A0-di-padova-nellambito-del-progetto-ugb
Praha, Czech Republic: http://www.praha6.cz/
urban-greeen-belts?q=urban+green+belts

Jak dobrze
zarządzać!
Inteligentne modele
i nowe podejścia do
zarządzania UGB
Istnieje wiele sposobów zarządzania miejskimi terenami zieleni oraz istnieje wiele
podejść do tego tematu. W celu promowania zrozumienia złożoności tego procesu
wyróżniliśmy trzy różne, choć powiązane
ze sobą podejścia do zarządzania terenami
zieleni w miastach. Po pierwsze, podejście
oparte na systemie informacji geograficznej
(GIS), w którym to planowanie przestrzenne oferuje techniczne podejście, mogące
dotyczyć także kilku kluczowych aspektów
zarządzania terenami zieleni w oparciu o
różne systemy danych. Po drugie, podejście
„zaangażowania społeczności” w planowanie i utrzymywanie terenów zieleni, które
może odegrać kluczową rolę w zarządzaniu
terenami zielonymi. Po trzecie, ważne jest
usprawnienie współpracy pomiedzy różnymi
szczeblami administracji celem osiągnięcia
skutecznego zarządzania terenami zieleni.
Projekt UGB opiera swoje działania na
wszystkich trzech podejściach i bazując na
tym partnerzy projektu będą przygotowywać
„inteligentne modele” czyli zestawy metod,
narzędzi i rozwiązań dla zarządzania terenami zieleni. Obecnie w ramach projektu
pracujemy nad modelami i różnymi metodami, które partnerzy projektu będą mogli
przetestować podczas działań pilotażowych.
ÎÎOcena: miejskie przestrzenie zieleni i
infrastruktura
ÎÎZaangażowania społeczności
ÎÎZarządzanie wielopoziomowe

www.interreg-central.eu/
Content.Node/UGB.html

Zaangażuj się:
O spotkaniach
Regionalnych Grup
Interesariuszy
Witkowice Green Living
Lab in Krakow

Koncepcje pilotażowe: aktualny stan
Jednym z głównych działań pilotażowych w mieście Zadar (Chorwacja) jest
stworzenie interaktywnej mapy przy
użyciu Systemu Informacji Geograficznej
i „inteligentnych metod”. Szczegółowym
działaniem natomiast będzie zbudowanie
bazy danych: drzew, kwiatów, krzewów
i żywopłotów w wybranych zielonych
pasach w mieście oraz wykorzystanie tych
baz w zarządzaniu obszarami zieleni.
Działaniem pilotażowym w dzielnicy
Praga 6 (Czechy) jest ocena alternatywnych modeli zarządzania organizacją, jej
finansami i aspektami technicznymi dla
miejskich terenów zieleni: opracowanie systemu subsydiów dla zapewnienia
zarządzania wybranymi lokalizacjami w
obszarze pilotażowym. Innym celem jest
zaproponowanie możliwego programu
socjalnego wykorzystującego zdolność
rolniczą regionu.
Agencja Rozwoju Maribor (Słowenia)
planuje rewitalizację obszaru pilota
zlokalizowanego wokół byłego kompleksu
więziennego w centrum Mariboru. Plan
polega na wykorzystaniu metod partycypacyjnych do zaangażowania zainteresowanych stron w projektowanie i realizację
koncepcji. Takie podejście ma umożliwić
zespołowi przetestowanie metod przy
jednoczesnym osiągnięciu widocznych
wyników.
Lider projektu UGB Dzielnica XII Hegyvidek (Budapeszt, Węgry) wdraża pilotażowe zaangażowanie społeczności w promowanie dobrowolnego utrzymania terenów
zieleni w przestrzeniach publicznych.
Podejście to polega na kontaktowaniu się
z mieszkańcami danych społeczności,
podnoszeniu ich świadomości na temat
znaczenia terenów zieleni oraz zachęcaniu mieszkańców do przyjmowania i
dbania o te obszary w przyszłości.
Celem tego działania pilotażowego jest
zastosowanie podejścia opartego na wielopoziomowym zarządzaniu w odnawianiu

i rozwijaniu drzewostanu w przestrzeniach publicznych dzielnicy XII. Po zbadaniu i określeniu stanu drzew zostanie podjęta decyzja, wraz z zainteresowanymi
stronami, czy niektóre gatunki wymagają
wymiany lub czy mogą być zastosowane
inne metody.
Celem działania pilotażowego „Witkowice Green Living Lab” w Krakowie jest
ożywienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez promowanie edukacji
przyrodniczej. Działania to m.in. zamontowanie tablic informacyjnych, budowa
kładki nad rzeką oraz zapewnienie miejsc
parkingowych dla samochodów i rowerów.
Wszystkie działania (konsultacje, pikniki i
inne) będą się odbywały poprzez zaangażowanie społeczności w cały proces. Kraków przetestuje także aplikację mobilną,
której celem będzie aktywizacja mieszkańców w zarządzanie terenami zieleni
oraz w ochronę przyrody.
Celem działań pilotażowych w dolinie rzeki Salzach (okolice Salzburga, Austria) jest
ocena terenów zieleni ze szczególnym
uwzględnieniem ich wartości rekreacyjnej. Ocena ta zostanie przeprowadzona
przy pomocy określonych wskaźników (np.
dostępność pieszo i środkami transportu
publicznego, atrakcyjność, narzędzia
rekreacyjne) i metodami opartymi na GIS
(np. analiza sieci).
Gmina Padwa (Włochy) wdroży pilotażowe
działanie na rzecz inteligentnych metod i
narzędzi zarządzania UGS na południowo-zachodnim krańcu miasta. Obszar pilotażowy obejmuje zielony trójkąt łączący
zurbanizowane centrum z obszarami wiejskimi w mieście. Około 40 podmiotów jest
obecnie zaangażowanych w proces. Pomimo tego, że publiczne tereny zieleni oraz
drzewa zostały już odwzorowane przez
narzędzia GIS - nadal kluczowe zadanie to
zgromadzanie danych dla znacznej części
prywatnych terenów zielonych.

Drugie spotkanie Regionalnych Grup
Interesariuszy poświęcone było prezentacji lokalnych ocen, przykładów dobrych
praktyk oraz ich wykorzystania do celów
pilotażowych.
W ramach projektu z sukcesem wykorzystywany jest model poczwórnej helisy w
budowaniu współpracy miedzy różnymi
interesariuszami. Dzięki temu modelowi
udało się zgromadzić różne zainteresowane
strony z obszarów partnerstwa projektu, a
uczestnicy skorzystali z okazji, aby wyrazić
swoje pomysły i przedstawić swój punkt
widzenia dotyczący miejskich terenów
zieleni.

Bądź zorganizowany!
Bardzo często najlepszym sposobem na
dobrą współpracę jest rozmowa.
Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu UGB odbyło się w Mariborze
(Słowenia) w dniach 19-21 kwietnia 2017r.
Spotkanie zostało zorganizowane przez
Agencję Rozwoju Maribor i koncentrowało
się na wprowadzaniu do koncepcji inteligentnych modeli, które mogą zapewnić
zintegrowany system narzędzi dla władz lokalnych w zarządzaniu miejskimi terenami
zielonymi. Podczas spotkania rozpoczęto
prace nad koncepcją modeli i ich struktury.
Partnerzy przedstawili podczas spotkanie
swoje działania pilotażowe.
ÎÎSpotkanie w Mariborze
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Ten projekt jest realizowany w ramach programu
Interreg EUROPA ŚRODKOWA i jest współfinansowany
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

