UGB 1. HÍRLEVÉL
2016
EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A VÁROSI ZÖLDÖVEZETEKÉRT
Urban Green Belts, azaz városi zöldövezetek címmel, hét európai ország tizenöt
városának, illetve szakmai szervezetének részvételével nemzetközi együttműködési
program indult, amelynek vezetője a Hegyvidéki Önkormányzat. A projekt célja, hogy
a partnerek olyan innovatív módszereket dolgozzanak ki, amelyekkel a meglévő
zöldterületeket fenntartható módon, a helyi közösségek bevonásával lehet megőrizni,
kezelni és fejleszteni.
Az Európai Unió által támogatott, három évig tartó együttműködés munkaindító
megbeszélése zajlott a MOM Kulturális Központban. A találkozó megnyitóján Pokorni
Zoltán polgármester arra mutatott rá, hogy a Hegyvidék egy aránylag kis lélekszámú kerület a
fővárosban, de sok itt a zöldterület, az erdő. „Ez nem az önkormányzat érdeme, hiszen így
kaptuk örökségül, de próbálunk vigyázni rá” – tette hozzá. A polgármester szerint az Urban
Green Belts projekt hozzájárulhat ahhoz, hogy a részvevő európai városok eltanuljanak
egymástól jó gyakorlatokat, különösen annak kapcsán, hogyan lehet a lakókat bevonni a
zöldterületek gondozásába, és tudatosítani mindnyájunkban: „az otthonunk nem ér véget a
házunk kapujánál”.
Kovács Lajos alpolgármester, a Klímabarát
Települések Szövetségének elnöke elmondta,
hogy a kerület első alkalommal vesz részt
vezető
partnerként
egy
nemzetközi
pályázatban.
„Akkor
tekinthetjük
eredményesnek a programot, ha a gyakorlatba
is átültethetőek lesznek a munkacsoportok által
kidolgozásra
kerülő
javaslatok”
–
hangsúlyozta. Példaként említette, hogy az
együttműködés
tapasztalatai
alapján
fejlesztenék az önkormányzat fakataszterét,
valamint oly módon alakítanák a Kerületi
Építési Szabályzatot, hogy az még jobban
elősegítse a zöldterületek bővülését, illetve a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.
Az Urban Green Belts projekt célja olyan innovatív módszerek kidolgozása, amelyek
lehetővé teszik a fenntartható, partnerségen alapuló városi zöldterület-gazdálkodási
rendszerek kialakítását. A Hegyvidéki Önkormányzat vezetésével megvalósuló programban
Magyarország, Olaszország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Lengyelország, Horvátország
városai, regionális önkormányzatai és tudásintézményei vesznek részt, összesen tíz partnerrel
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és öt együttműködő partnerrel – utóbbiak közé tartozik hazánkból a Fővárosi Önkormányzat,
valamint a Klímabarát Települések Szövetsége.
A jó hangulatú és személyes ismerkedést lehetővé tevő projektindító munkaértekezleten a
projektpartnerek bemutatták saját szervezetüket, környezetüket, a helyi sajátosságokat és
megállapodtak a projektmegvalósítás során alkalmazott közös munkamódszerekben.

A projektpartnerek által szervezett stakeholder találkozókról
Az UGB projekt megvalósítása során rendkívül fontos a projekt szempontjából kiemelt,
releváns célcsoportok folyamatos bevonása a projekt tevékenységeibe annak érdekében, hogy
a projekt szakmai eredményeit minél sikeresebben teljesíthessük. Ennek kezdeti lépéseként
minden partner kialakította az úgynevezett stakeholder platformot, vagyis azon
célcsoporttagok körét, akik érintettek lehetnek a projekt szakmai megvalósítása
szempontjából. A projektérintettek körének meghatározásakor az úgynevezett „quadruple
helix” megközelítést alkalmaztuk, melynek keretében a közszféra, a magánszektor, a
civilszervezetek és a tudásközpontok is megfelelően képviseltetik magukat a lehetséges
stakeholderek között. A stakeholder platform tagjai helyi workshopokon való részvétel során
fontos szerepet játszanak a tudásmegosztásban, a nemzetközi partnerségtől érkező
tapasztalatok és információk hasznosításában, gyakorlati ismeretek átadásában és a hálózatok
kialakításában.
A projekt első fél évében a stakeholder platformok megalakultak és megtartották első
találkozójukat.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, Magyarország
Az első stakeholder találkozóra az Önkormányzat épületében került sor 2016 októberében,
összesen 34 résztvevővel. A meghívottak között a közszféra szereplői (helyi hatóságok,
önkormányzatok, kormányzati intézmények), tudáspartnerek (egyetemi, kutatóintézeti
szakemberek), a civil szféra képviselői (non-profit szervezetek, iskolák, óvodák, egyéni
állampolgárok), valamint ezen a szakterületen működő vállalkozások szakemberei
képviseltették magukat.
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A találkozó első felében a résztvevők átfogó képet kaptak a projektről és a helyi felmérés
eredményeiről. Később a résztvevők interaktív csoportmunka keretében problémafa-elemzést
végeztek, melynek keretében saját szerepüket határozták meg a városi zöldfelületek
fejlesztésében. A munka során meghatároztak egy-egy, a találkozó témájával kapcsolatos
problémát, azonosították a probléma valószínűsíthető okát és hatásait, majd felvázolták a
lehetséges megoldásokat. A problémafa-elemzés technikája és az elmélyült közös munka
segített az egyes résztvevőknek felismerni saját szerepük súlyát a városi zöldfelületek
fejlesztésének és fenntartásának folyamatában, és rávilágított, hogy mindannyiuknak vannak
eszközeik és lehetőségeik a zöldfelület menedzsment területén. A találkozó rövid
összefoglalóval és beszélgetéssel, a jövőbeni feladatok egyeztetésével zárult.
A visszajelzések alapján a résztvevők a találkozót hasznosnak és sikeresnek ítélték meg.
Szívesen mélyültek el a projekt szakmai részleteiben és örömmel kapcsolódtak be a
csoportmunkába, mellyel aktívan hozzájárulhatnak a projekt sikeres megvalósításához. A
találkozó oldott légköre és a résztvevők nyitottsága segített megteremteni a további
együttműködés alapjait.

Maribor, Szlovénia
2016. október 4-én, a Maribori Fejlesztési Ügynökség (MRA) és Maribor Önkormányzata
(MOM) szervezésében megrendezésre került az UGB Projekt első stakeholder találkozója.
Az eseményt közvetítette a nemzeti rádió is, így jelentős média megjelenést kapott.

UGB-MRA-p1: A stakeholder találkozó
plenáris ülése.

UGB-MRA-p2: Az egyik, vegyes
stakeholderekből álló munkacsoport.

UGB-MRA-p3: A csoportmunka
eredménybeszámolója.

UGB-MRA-p4: Nyilatkozat az RTV Slovenianak.
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Több mint 30 stakeholder vett részt a találkozón, így megvalósult a projekt “négyes spirál”
megközelítése által előírt csoportok jelenléte is. A helyi, regionális és országos közigazgatási
szervek képviselői, a zöld területeket birtokló, illetve azokat karbantartó magán és állami
cégek, a különböző társadalmi csoportokat képviselő civil szervezetek és a szakemberek
mind elismerték az UGB tevékenységeinek értékét és egyetértettek abban, hogy az UGB
hasznos színtere lehet a közös, irányított munkának. Ezen a fórumon lesz lehetőség az
Önkormányzati Területrendezési Terv felülvizsgálatára, ahol a stakeholder csoportok
közvetlenül is közreműködhetnek, különös tekintettel a zöld területek tulajdonosaira.
Felismerték, hogy ez a felület a folyamatos diskurzus helyszíne lehet, és mint ilyen, az MRA
és a Maribori Önkormányzat támogatását kell, hogy élvezze.

Małopolska Régió, Lengyelország
Małopolska 2016. október 26-án látott neki a stakeholder találkozónak. Ennek során a
résztvevő stakeholderek értesültek
az
UGB
projekt
céljairól,
tevékenységeiről és módszereiről. A
projektpartnerek
képviselői
ismertették a régió területrendezési
tervét, majd Krakkó város Zöld
Hatósága felvázolta az UGB
keretein belül megvalósítandó pilot
projektet, melynek neve: Wítkovice
– Az élő zöld. A találkozó
hatékonyabbá
és
hasznosabbá
tételének érdekében egy interaktív
ülést is szerveztek, nemzetközi
kávéház
stílusban,
ahol
a
résztvevőknek lehetősége nyílt megbeszélni a Malopolska városi zöld területeihez
kapcsolódó fenntartási és kezelési szükségleteket, az azzal kapcsolatos kihívásokat és bevált
gyakorlatokat.

Padova, Olaszország
A padovai stakeholder találkozón 40
résztvevő képviselte a különböző helyi
intézményeket,
szervezeteket
és
testületeket.
Ezt
a
nagymértékű
részvételt a 2002 óta aktív, helyi Agenda
21
értékes
tapasztalatainak
köszönhetjük.
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A „négyes spirál” modellnek megfelelően négy kulcsfontosságú területről hívtunk meg
résztvevőket a találkozóra: közintézményeket (Veneto Régió, helyi közigazgatási szervek és
más hatóságok, mint pl. a “Genio Civile” vagy a “Consorzi di Bonifica”), a magánszektor
képviselőit (a Nemzeti Iparszövetség helyi ügynöksége, a Padovai Ipari Területek
Felügyelete, a “Consorzio Zip – Zona Industriale di Padova”, a “Federsolidarietà” nevű
nonprofit társadalmi kooperatíva, és más helyi mezőgazdasági és szakmai egyesület),
felsőoktatási intézményeket és szakközépiskolákat (Padovai Egyetem, IUAV-Velencei
Építészeti Egyetem, Mezőgazdasági Szakközépiskola), valamint civil szervezeteket
(Legambiente, Comitato Mura, Lipu, Parco Agropaesaggistico).
Eddig két találkozó zajlott le: az első találkozó, melyet 2016. október 6-án tartottunk, fő célja
a projekt ütemezésének, tevékenységeinek és várható eredményeinek ismertetése volt, míg a
második, október 27-i összejövetelen a stakeholderek részt vettek az alaptanulmány első helyi
értékelésén, melynek során a városi (köz- és magán) zöldterületek és a zöld infrastruktúrák
stratégiáit és igazgatását is érintették.
A stakeholderek mind képességeikkel, mind tudásukkal jelentősen hozzájárultak a
találkozóhoz. Megbeszélték a nehézségeket és igényeket, értékelési módszereket és
eszközöket, valamint a tapasztalatokat és bevett gyakorlatokat, melyekkel az önkormányzat
nézeteit egészítették ki.

Zadar, Horvátország
Az első stakeholder találkozót Zadarban 2016. szeptember 29-én tartottuk. A találkozó első
részében, melyen a helyi hatóságok, civil szervezetek, valamint az üzleti és a kutatási szektor
képviselői vettek részt (négyes spirál modell), a ZADRA NOVA – Zadar Megye Fejlesztési
Ügynökség részéről Marica Babić Projekt Manager és Ana Zujić, az UGB Kommunikációs
Managere köszöntötték a megjelenteket.
A projekt bemutatása után Marica
Babić megnyitotta az interaktív
szekciót, ahol először a jelenlegi
zöldterület-fenntartásról és - kezelésről
esett szó, majd a Nasadi d.o.o. cég
képviselői beszéltek a nehézségekről.
Ezután Zadar városának képviselői
beszéltek a zöldterület-kezeléssel
kapcsolatos munkájukról és mutatták
be jövőbeli terveiket. Az Eko Zadar
képviselte a civil szervezeteket: két
tagjuk
eddigi
és
jövőbeli
tevékenységeiket, valamint a témával
kapcsolatos
gyakorlatokat,
tapasztalataikat osztották meg.
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Nemzetközi UGB partnertalálkozó Padovában
Az első országok közötti UGB
projekt
találkozót
2016.
november 14. és 16. között
rendezték
Padovában.
A
házigazda
szerepét
az
önkormányzat Informambiante
irodái vállalták. 15 szervezet
képviselői gyűltek össze, hogy
megbeszéljék és értékeljék az
első 6 hónap tevékenységeit és
eseményeit
Ausztriában,
Magyarországon,
Horvátországban, Szlovéniában,
Lengyelországban és a Cseh
Köztársaságban,
melyek
a
projekt kivitelezésének további
lépéseihez
szolgálnak
majd
kiindulópontul. Három tematikus munkacsoport tárgyalt egy kérdést három különböző, bár
összefüggő nézőpontból: a városi zöldterületek GIS alapú megtervezését és felmérését, a
használandó eszközöket, valamint a sokszintű területirányítást.
“Egy ilyen lelkes kezdés a biztosítéka lehet annak, hogy a helyi közösségek valódi
szükségleteire hatékony megoldásokat találjunk”- mondta Hamza Zsófia, a 12. kerületi
Önkormányzat UGB Projektkoordinátora.“A projekt életének első hat hónapját jellemző
értékes együttműködés annak a közös érdeknek köszönhető, amely arra ösztönzött minket,
hogy a jelenleg használtak helyett újabb, innovatívabb zöldterület-kezelési módszereket
találjunk”- mondta.
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