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Partnerzy projektu w tym półroczu pracowali nad modelami oraz działaniami pilotażowymi. Kolejnym etapem prac będzie
przygotowanie podręcznika „Inteligentne zarządzanie terenami zieleni” oraz testowanie narzędzi opisanych w modelach.
Przedstawiamy Państwu podsumowanie dotychczasowych prac nad inteligentnymi modelami wraz z podsumowaniem działań
pilotażowych poszczególnych partnerów projektu. Miłego czytania!

Ocena miejskich przestrzeni zieleni i
infrastruktury na podstawie danych GIS
Głównym elementem modelu jest zestaw
wskaźników umożliwiający badanie i analizę
aspektów związanych z utrzymaniem terenów zielonych, zrównoważonym rozwojem
tych terenów, ich atrakcyjnością czy rentownością. Proces wyznaczania wskaźników,
metod obliczania oraz ich wizualizacji został
szczegółowo opisany. Podczas działań pilotażowych testowanych jest kilka komponentów, co pozwala lokalnym interesariuszom
uzyskać wgląd w aspekty dot. zarządzania
terenami zielonymi.

Model zaangażowanie mieszkańców i społeczności
Model przedstawia zestaw praktycznych
metod i narzędzi mających służyć zwiększaniu świadomości, tworzeniu społeczności oraz zarządzaniu tą społecznością w
obszarze planowania, przygotowania oraz
utrzymania terenów zieleni. Koncentruje
się na mobilizacji i uczestnictwie społeczności jako użytkowników terenów zieleni.
W modelu podkreśla się aspekt aktywnego
uczestnictwa, które można zdefiniować
jako: „proces podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, angażujący osoby
i grupy, które reprezentują różnorodne
interesy, wiedzę i punkty widzenia oraz
działający dla dobra wszystkich osób, na
których decyzje mają wpływ.”

Praga
W dniach 18-20 września partnerzy projektu spotkali się w Pradze - Dzielnica 6.
W ramach spotkania omówiono działania
w projekcie oraz plany na przyszłość.
Partnerzy przedstawili koncepcje pilotażowe oraz działania z nimi związane. W
ramach prac w grupach każdy miał szansę
na uzyskanie informacji zwrotnej oraz
na przedyskutowane palących wyzwań
związanych z pilotażem. Liderzy grup
roboczych przedstawili projekty modeli,
które zostały opracowane i przygotowane
wspólnie z partnerami projektu. 3 modele
zawierają szereg narzędzi i metod, które
zostaną przetestowane w ramach działań
pilotażowych. Spotkanie było okazją do
dyskusji, wspólnego rozwiązania problemów i szukania wspólnych rozwiązań.

Zarządzanie z udziałem wielu interesariuszy oraz
interdyscyplinarna współpraca
Zarządzanie z udziałem wielu
interesariuszy jest skutecznym
narzędziem, które nadal pozostaje
niewykorzystane. W ramach tego
modelu zostaną opracowane rozwiązania promujące współpracę między różnymi
poziomami zarządzania, sektorami oraz
pomiędzy różnymi interesariuszami. W
ramach działania pilotażowego będzie
opracowany program szkoleniowy
dla gmin w zakresie aplikacji zintegrowanego planowania i zarządzania terenami zieleni.

Więcj informacji:
www.interreg-central.eu/UGB
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Działania pilotażowe: wykorzystanie danych GIS
Padwa

Partnerzy z Padwy pracują
nad aktualizacją oprogramowania wykorzystywanego do
pozyskiwania nowych zestawów danych oraz nad nowym
zestawem wskaźników. Zespół
opracowuje również aplikację
dla użytkowników prywatnych
umożliwiającą pozyskiwanie
danych dotyczących prywatnych terenów zieleni.

Salzburg

Zespół z Salzburga zgromadził i zharmonizował
dane. Ma to na celu pomoc
w obliczeniu wskaźników
pokazujących i oceniających
ekologiczną i rekreacyjną
wartość terenów zieleni.
Zapotrzebowanie na integracyjne badania podaży
jest również dyskutowane z
lokalnymi interesariuszami.

Zadar

Zadar zmapował wybrane
tereny zieleni w mieście.
Dane i poszczególne elementy zostały sprawdzone
oraz przetworzone w celu
opracowania „Zielonego
katastru”. Aplikacja Web GIS
jest obecnie wdrażana celem przeglądania danych w
Internecie i powinna zostać
ukończona do końca roku.

Działania pilotażowe: zaangażowanie mieszkańców
Hegyvidék

Hegyvidék zorganizowało
pierwsze spotkanie dla
mieszkańców uczestniczących w programie „Green
Space Stewardship”. Wydarzenie to było początkiem
fazy budowania wspólnoty.
Koncepcja ta obejmuje serię
wydarzeń, w którą zaangażowani są publiczni i powiatowi zarządcy - stewardzi
małych skwerów zieleni.

Kraków

W lipcu na terenie lasu Witkowice, w ramach realizacji
koncepcji pilotażowej Witkowice GLL został zorganizowany piknik wraz ze spacerem
badawczym. Była to druga z
serii przeprowadzonych konsultacji społecznych. Pierwsza
obejmowała ankietę wśród
uczniów szkół podstawowych
wraz z konkursem plastycznym pt. „Mój las Witkowice”.

Maribor

Przeprowadzono wstępne
rozmowy z zainteresowanymi stronami pilotażowego
projektu „Odnowa alei
drzew”. Celem projektu
jest ułatwienie współpracy
między podmiotami odpowiedzialnymi za leśnictwo w
mieście. Przygotowany jest
wraz z Uniwersytetem Szent
István dokument przewodni
dotyczący drzew odpornych
na zmiany klimatyczne.

Prague 6

Działania pilotażowe mają
na celu dywersyfikację
podmiotów zaangażowanych
w zarządzanie poprzez:
stworzenie podstaw dla
programu społecznego
celem zaangażowania grup
w utrzymanie ogrodów
terapeutycznych oraz w
tworzenie programów grantowych wspierających zielone fundusze dla różnych
społeczności.

Celem projektu UGB jest opracowanie
metod, które mogą pomóc gminom oraz
miastom w zarządzaniu terenami zieleni.
Dlatego w ramach projektu organizowane
są spotkania z interesariuszami.Podczas
tych spotkań możemy dzielić się wynikami naszej pracy oraz tworzyć platfrormę
wspołpracy. Jednak spotkanie z interesariuszami niekoniecznie musi być „formalnym” spotkaniem. Wielu partnerów
znalazło innowacyjne sposoby prezentowania swoich koncepcji pilotażowych jak:
pikniki, wycieczki z przewodnikiem w
terenach zielonych lub spacery z identyfikacją drzew. To świetne sposoby na
stymulowanie lokalnego zaangażowania!

Działania pilotażowe UGB w
Mariborze są już w toku, a
udział społeczeństwa i jego
zaangażowanie są wysokie.
Jak dotąd, wszyscy zgadzają
się, że parking położony na
obszarach przyrodniczych
powinien być uregulowany.
Sugerowano również kilka
alternatywnych rozwiązań
transportowych (w przeciwieństwie do samochodów).

Działania pilotażowe:
zarządzanie z udziałem wielu interesariuszy
Hegyvidék

Spotkania Interesariuszy

Co dalej?
Obecnie partnerzy przygotowują raporty ze swoich dotychczasowych działań.
W ciągu najbliższych kilku miesięcy
planowane są wizyty studyjne między
partnerami prowadzącymi działania
pilotażowe.

Ten projekt jest realizowany w ramach programu
Interreg EUROPA ŚRODKOWA i jest współfinansowany w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

