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Ve třetím období projektu UGB očekáváme významný pokrok ve vývoji jednotlivých částí manuálu inteligentního řízení, který se
spolu s pilotními aktivitami, které ho aplikují v praxi, blíží ke své finální fázi. Zpravodaj nabízí bližší pohled na současný stav v
obou těchto oblastech u jednotlivých partnerů projektu. Přejeme příjemné čtení!

GIS
Pracovní skupina 1 vyvinula rámec inteligentních technik a nástrojů GIS pro
efektivnější hodnocení a řízení městských
zelených ploch. Základním prvkem je soubor indikátorů, který umožňuje hloubkovou
studii a analýzu aspektů údržby, udržitelnosti, atraktivity a ziskovosti. Postupy
odvození, výpočtu a vizualizace ukazatelů
jsou zde podrobně popsány. Během pilotních aktivit se testuje několik komponent,
které umožňují místním zúčastněným
stranám získat přehled o správném řízení
zelených ploch.

Praha

Zapojení komunit
Cílem modelu zapojení komunit je
představit soubor nástrojů a metod pro
zvyšování povědomí a podporu občanských inciativ a komunit při přijímání
participativních přístupů k řízení veřejné
zeleně (tj. Plánování a údržba). Model se
zaměřuje na mobilizaci a účast komunit
jako uživatele veřejné zeleně, stejně jako
na to, jak zajistit udržitelnou údržbu.
Zdůrazňuje aktivní účast, která může být
definována jako: „proces rozhodování a
řešení problémů, zahrnující jednotlivce a
skupiny, které zastupují různorodé zájmy,
odborné znalosti a názory a kteří jednají
ve prospěch všech osob, kterých se rozhodnutí týká a akce, které následují“

Ve dnech 18. až 20. září proběhlo v
Praha 6 setkání partnerů projektu, kde
se diskutovalo o nejnovějším vývoji v
rámci projektu. Každý partner představil své pilotní koncepty a měl možnost
získat zpětnou vazbu prostřednictvím
skupinové diskuse. Přednášející představili také finální verze tří návrhových
modelů. Modely obsahují několik nástrojů a metod, které budou testovány
pomocí pilotních aktivit. Přestože jsou
partneři v každodenním kontaktu prostřednictvím emailů a jiných moderních technologií, je prospěšné diskutovat o klíčových otázkách a konceptech
také tváří v tvář. Třídenní setkání
poskytlo partnerům příležitost vzájemně konzultovat své návrhy a pracovat
na hledání společných řešení.

Model řízení pro více zúčastněných stran
Model řízení s více zainteresovanými
stranami je účinným nástrojem
správy veřejné zeleně, který
zůstává nedostatečně využit.
V rámci jednoho ze tří inteligentních
modelů, které budou testovány
prostřednictvím pilotních akcí v rámci
projektu UGB, budou vyvinuta řešení
na podporu spolupráce mezi různými
úrovněmi řízení a odvětvími a
interně v rámci různých úrovních
veřejné správy.

Sledujte nás:
www.interreg-central.eu/UGB

f t y

GIS Pilotní aktivity
Padova
Tým z Padovy pracuje na
aktualizaci softwaru, který
se v současné době používá
k získání nových datových
sad a nových sad indikátorů. Tým také vyvíjí novou
aplikaci pro soukromé
uživatele, která umožní
získání údajů o soukromých
zelených prostorech.

Salzburg
Salcburský tým shromáždil a sjednotil údaje
pomáhající při výpočtu
ukazatelů zobrazující a
hodnotící ekologickou a
rekreační hodnotu zelených ploch.

Zadar
Zadar mapoval vybrané
zelené plochy, zpracoval
a ověřil všechny položky
pro vytvoření „zeleného
katastru“. Aplikace Web
GIS se v současné době
provádí pro zobrazení dat
přes internet a očekává
se, že bude dokončena do
konce roku.

Pilotní aktivity zapojující místní komunity
Hegyvidék
Hegyvidék uspořádal své
první setkání pro obyvatele, kteří se podíleli na
programu Green Space
Stewardship. Akce byla
začátkem fáze budování
komunity pilotních akcí,
která zahrnuje řadu akcí,
které budou sdružovat veřejnost a okresní správce
zapojené do projektu.

Krakov
V červenci uspořádala
Witkowice GLL piknik a
průzkum v lese Witkowice.
Toto byla již druhá aktivita spojená se zjišťováním
potřem místních obyvatel.
První aktivita zahrnovala
průzkum u žáků základních
škol a umělecká soutěž s
názvem „Les My Witkowice Forest“.

Praha 6
Cílem našich pilotních
akcí je diverzifikace
subjektů zapojených do
řízení veřejné zeleně
vytvořením základny pro
sociální program s cílem
zapojit vybrané skupiny
do udržování terapeutických zahrad a při vytváření grantových programů
na podporu zelených fondů pro různé komunity.

Cílem projektu UGB je vyvinout metody, které pomohou obcím spravovat své
zelené plochy ve prospěch všech. Proto
naši partneři pravidelně pořádájí setkání se zúčastněnými stranami, aby mohli
sdílet nejnovější výsledky naší práce.
Setkání zúčastněných stran však nemusí
být nutně „formální“ setkání. Mnoho
partnerů nalezlo inovativní způsoby, jak
prezentovat své piloty, jako jsou pikniky
či prohlídky zelených ploch s průvodcem.
To jsou skvělé způsoby, jak posilovat
místní spolupráci!

Maribor
Pilotní aktivity pojektu
probíhají v Mariboru s
vysokou mírou účasti
a zapojení veřejnosti.
Zatím se všichni shodují,
že by mělo být regulováno parkování v přírodních
oblastech. Bylo také navrženo několik alternativ
dopravy.

Pilotní aktivity zapojující více
zúčastněných stran
Hegyvidék
Byly zahájeny počáteční konzultace s různými
zúčastněnými stranami
pilotního projektu „Obnova
stromů“, jehož cílem je
usnadnit spolupráci mezi
subjekty odpovědnými za
městské lesnictví v našem
okrese. Spolupracujeme s
univerzitou Szent István,
abychom vytvořili orientační dokument o stromech
odolných vůči klimatu.

Setkání zúčastněných
stran

Co dál?
Blíží konec třetího období projektu,
naši partneři se připravují na psaní
zpráv o své činnosti. V příštích měsících se uskuteční několik studijních
návštěv, které posílí spolupráci mezi
partnery s podobnými pilotními aktivitami
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