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Konferencja Końcowa 7.05.2019
Na Konferencji Piknikowej Gminy Hegyvidék szukaliśmy odpowiedzi na pytania: dlaczego tereny zielone
są tak ważne dla mieszczan XXI wieku i dlaczego
wszystkim tak bardzo zależy na obecności przyrody
w tkance miejskiej. Dlatego poprosiliśmy, jako głównego mówcę, dr Andreę Dúll, najbardziej znanego
psychologa środowiska na Węgrzech, badającego, jak
znaleźć równowagę pomiędzy środowiskiem naturalnym, a zabudowanym. Opowiadała o znaczeniu i korzystnym wpływie terenów zieleni w środowisku zabudowanym, nawet jeśli te lokalizacje są słabiej rozwinięte z przyrodniczego punktu widzenia, niż obszary mniej dotknięte działalnością człowieka. Jej
słowa podkreślały konieczność dbania o tę małą zieloną wyspę na miejskiej pustyni betonu i asfaltu.
dr Andrea Dúll, Eötvös Loránd University

Na spotkaniu kończącym projekt Interreg CE - Miejskie Przestrzenie Zieleni, ośmiu ekspertów z krajów
Europy Środkowej prezentowało własne doświadczenia w zakresie zaangażowania mieszkańców miast,
wielopoziomowego zarządzania, interaktywnych gier
miejskich, systemów informacji geograficznej i psychologii środowiska. W ciągu 3 lat partnerzy udzielili
alternatywnych odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
nasze miasta mogą stać się bardziej ekologiczne
i zrównoważone. Wyniki zostały podsumowane
w praktycznym podręczniku, który może służyć jako
przewodnik tak dla ekspertów, jak i decydentów.
Ágnes Kovács, ext. projectmanager UGB

W tym dniu Willa Barabás przekształciła się
w arenę informacyjną, na której dominowała tematyka poświęcona najlepszym praktykom w zarządzaniu zieloną przestrzenią. Mówiono o tym,
jak zaangażować ludzi w rewitalizację zapomnianego lasu; o tym, jakie przestrzenie zieleni publicznej warto rozwijać i jaką rolę może w tym
odegrać GIS; jak tereny zielone wpływają na nasze
zdrowie psychiczne i jak my, mieszkańcy miast,
możemy zaangażować się w utrzymanie i doskonalenie terenów zieleni.

Więcej informacji:
interreg-central.eu/ugb • Facebook • Twitter • Youtube
Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA i jest współfinansowany w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego .
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Informacje zwrotne z projektu (pytaliśmy, partnerzy odpowiadali)
Co najbardziej podo- Jaka była najbardziej
użyteczna wiedza lub
bało Ci się w UGB?
» wymierne rezultaty
doświadczenie
zdo» praca
z
zespołem byte podczas UGB?
Hegyvidék
» inspirujące wizyty studyjne
» tereny zieleni w architekturze i polityce - spacer tematyczny podczas finałowego wydarzenia.
» elastyczne zarządzanie
projektem od strony LP
» spotkania interaktywne
» ustanowienie
Zarządu
Zieleni Hegyvidék
» spotkania z ciekawymi
i miłymi ludźmi.
» odwiedzanie różnych regionów, miast
» cała załoga projektu
» nocna wizyta w Ogrodzie
Botanicznym w Padwie
» poziom zaangażowanych
osób i współpracy partnerskiej
» duch współpracy

» poszerzenie wiedzy i kompetencji
» narzędzia dla decydentów
oparte na faktach

Co byś zrobił inaczej,
gdybyś zaczynał od
nowa?
» lepsze planowanie i harmonogram; powołanie zespołu
roboczego, większe wykorzystanie potencjału projektu

Jakie jest Twoje najmilsze
wspomnienie?

» nie zmieniałbym nic; każde
spotkanie było idealnie zorganizowane
i interesujące;
w zakresie dokumentacji /
procedur zawsze można było
liczyć na LP
» zwrócić uwagę na infrastrukturę i ekspertyzy zewnętrzne
w czasie przygotowania wniosku aplikacyjnego

Co było największym
wyzwaniem w UGB?

Co pozostało?

» przełożenie pomysłów na
rzeczywistość
» współpraca z innymi organami
» zamówienia publiczne
» współpracować z różnymi
interesariuszami
» odnalezienie porozumienia
z zainteresowanymi stronami

Ciężka praca wykonana w projekcie zaczyna się opłacać.

» integracja różnych lokalnych wyzwań i punktów wyjścia
oraz
zaplanowanie
wspólnych ram projektowych
(Model, Podręcznik)
» przełamanie barier
» uzyskanie ofert w zamówieniach publicznych
» uzyskanie wymaganych pozwoleń na czas
» zaangażowanie mieszkańców

Jakich zmian dokonano
w Twoim obszarze
dzięki UGB?
» zwiększenie świadomości
w zakresie kwestii ekologicznych, podnoszenie świadomości, które odpowiadają
tendencjom w zakresie stylu
życia.
» obszar pilotażowy stał się
naprawdę żywym miejscem.
Mamy nowy plac zabaw,
który jest realizowany dzięki
mieszkańcom, którzy docenili wartość terenu.

Myśl dnia

Podręcznik dla szerszego grona
odbiorców jest wreszcie gotowy i przetłumaczony na
wszystkie języki partnerów
projektu.
Wszyscy partnerzy przygotowali również własne lokalne
mapy drogowe. Dokumenty te
zawierają wszystkie najlepsze
praktyki z trzyletniego okresu
wdrażania projektu, których
realizacja z korzyścią wpłynie
na przyszłość miejskich terenów zielonych.
Mapy drogowe zostały uzgodnione z interesariuszami partnerów projektu i teraz oczekują
na poparcie ze strony decydentów; ich realizacja zależy już od
z współpracy z władzami miejskimi.
Zamykamy teraz nasze szpalty,
ale nigdy nie zapomnimy:

Zieleń jest
zawsze ok.

» Wieczór w Krakowie
i konferencja końcowa
» doświadczenia kulinarne
» wizyty studyjne
» Budapeszt nocą
» Nie mam konkretnego
wspomnienia, myślę, że
kiedy będę sobie przypominał nasze spotkania,
zawsze będę się uśmiechać 😊.
» spacery po miastach

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

