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Országos szakmai kerekasztalok az UGB-ről 

is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too.

Blablablablablbablablblb 

Tanulmányutak a partnervárosokban 

is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too.

Blablablablablbablablblb 

is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too.

Blablablablablbablablblb 

Vajon mi a közös Malopolska régió képviselőiben, Salzburg tartomány dön-

téshozóiban, Padova városának irányítóiban és Budapest önkormányzatainak 

vezetőiben? Ezek az emberek mind részt vettek a partnerországokban szer-

vezett kerekasztal beszélgetéseken, melyeknek legfőbb célja az volt, hogy 

döntéshozókkal vitassuk meg a pilot tevékenységünk eredményeit és kihívá-

sait. Ez azért fontos, mert a projekt végén elkészülő Okos Zöldfelület-keze-

lési Kézikönyv célja segíteni a helyi önkormányzatokat területeik fenntart-

ható kezelésében. A kerekasztal lehetőséget adott arra, hogy visszajelzése-

ket kapjunk a jelenleg is folyó tevékenységeinkről, amelyeket később be-

építhetünk a készülő dokumentumba. Büszkék vagyunk arra, hogy a megszó-

lított vezetők mind elismerték a téma fontosságát, és hajlandóak is tenni a 

zöldfelületek új szemléletű kezeléséért. 

Habár 4 periódus után már kifejezetten jó kapcsolat alakult ki a partnerek 

között, a féléves partnertalálkozókon prezentációk alapján elég nehéz 

belelátni egymás tevékenységeibe. Ezért az elmúlt fél évben a hasonló 

tevékenységeken dolgozó partnerek meglátogatták egymás városi kaszá-

lóit, erdeit, terápiás és közösségi kertjeit, kipróbáltak fakatasztereket és 

zöld applikációkat, és annyi érintettel találkoztak, amennyivel csak tud-

tak. Minden látogatáshoz kapcsolódott egy stakeholder találkozó is, hogy 

minél jobban bele tudjunk látni a helyi viszonyokba, és a partnerek is 

bemutathassák büszkeségeiket.  Szembesülni azzal, hogy a problémáiddal 

nem vagy egyedül, mindig segít megküzdeni a gondokkal, a több helyen 

is alkalmazható megoldásokat pedig a közép-európai országok közös tör-

ténelmi tapasztalatai is életszerűbbé teszik. 

Egy történet a legutóbbi periódusból: Félidős értékelés Salzburgban 

A félidős értékelő folyamat során a partnerek azért találkoznak az Interreg 

CE Program képviselőivel, hogy közösen átbeszéljék a projekt eddigi 

teljesítményét, megoldásokat keressenek a kihívásokra, és kijelöljék 

azokat az esetleges változtatásokat, amelyek a sikeres projektbe-

fejezéshez szükségesek.  Minden projekt küzd kihívásokkal, ez alól a miénk 

sem kivétel, de a Joint Secretariat munkatársának segítségével sikerült 

megoldásokat találnunk. Büszkén jelenthetjük ki, hogy az UGB projekt jó 

úton halad céljai elérése felé, és a program végére nagyban hozzá tudunk 

járulni a zöldfelület menedzsment kihívásainkat kezeléséhez.  

Kövess minket: 

 interreg-central.eu/ugb • Facebook • Twitter • Youtube 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html
https://www.facebook.com/UrbanGreenBelts/
file:///C:/Users/kovacs.bendeguz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DCCBF7I6/twitter.com/UgbBe
https://www.youtube.com/channel/UCuoSAR8ctIP7zsYwBELNs2g/featured?view_as=subscriber
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Mi következik? 

Ahogy a pilot tevékenységek 

lassan a végükhöz közeled-

nek, a partnerség felkészül, 

hogy értékelje az eredmé-

nyeket és beépítse azokat a 

modellekbe és az Okos Zöld-

felület Kézikönyvbe.  A há-

rom tudáspartner már el is 

kezdett dolgozni a modellek 

továbbfejlesztésén, és azon, 

hogy a három különböző té-

materületet hogyan lehet 

egy egységes Kézikönyvbe 

foglalni. Mikor ez megvan, 

eljön az ideje a helyi straté-

giák kidolgozásának, mely-

nek célja, hogy segítse a ké-

zikönyvben megfogalmazot-

tak megvalósulását. Köves-

senek minket honlapunkon, 

Facebookon és Twitteren is a 

legfrissebb hírekért! 

 

 

 

 

 

 
 

Térinformatikai alapú tevékenységek 

 is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too. 

Blablablablablbablablblb  

Többszintű irányítást tesztelő tevékenységek 

 is the new flat-white. When you finished reading this you 

want to be mutli too. Blablablablablbablablblb  

A közösség bevonását célzó tevékenységek 

 is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too. 

Blablablablablbablablblb  

Padova 
Az önkormányzat appliká-

ciójának a célja, hogy a 

helyi lakosság informáci-

óit felhasználva kiter-

jesszék a meglévő zöldka-

taszter adatbázisukat a 

magánkertekben lévő nö-

vényekre is. A helyi egye-

tem diákjai segítenek az 

adatok feldolgozásában 

és a hiányosságok pótlá-

sában, hogy a folyamat 

végén a döntéshozók tel-

jes képet kapjanak a vá-

ros növényzetéről.  

Salzburg 
Az iSPACE által fejlesztett 

térinformatikai indikátor-

készlet és a hozzá kapcso-

lódó program segíthet fel-

mérni Salzburgban és a 

környéken található zöld-

felületek rekreációs és 

ökológiai potenciálját. Ez 

komoly segítséget nyújthat 

a jövőben a döntéshozók-

nak, ezért a program hirde-

tésére is komoly figyelmet 

fordítanak.  

Zadar 
A város által felállított 

zöld kataszter elérhető a 

következő linken (sajnos 

csak horvátul): 

http://ugis-

nasadizadar.azurewebsit

es.net/. A kataszter se-

gítségével itt is indikátor-

készletet állítanak fel, 

melynek segítségével ér-

tékelni lehet majd a vá-

rosközpont zöldterüle-

teit, ezzel is segítve a 

döntéshozatali mechaniz-

musokat.  

Hegyvidék 
A gondnokok továbbra is 

művelik apró területei-

ket, míg a tevékenységek 

fókusza most a következő 

célcsoporton, a városla-

kókon van, célunk  a vá-

rosi kertészkedés gondo-

latát terjeszteni közöt-

tük.  Éjszakai kertészke-

dős események, városi sé-

ták, reklám videók segítik 

a személetformálást..  

Krakow 
A Witkowice erdőben a 

projekt a következő sza-

kaszába lépett, mikor 

május végén átadták azt 

a gyaloghidat, ami össze-

köti az erdő két szélén ta-

lálható települést. A he-

lyiek javaslatai alapján 

emellett sok más apró 

fejlesztés is zajlik, mely-

nek eredményeképpen az 

erdő felkerül a krakkói ki-

rándulók térképére és 

akadálymentessé is válik! 

Maribor  
A városközpont mellett 

található régi börtön kör-

nyezetének megújulása 

jó úton halad, megvan a 

győztese a diákok szá-

mára kiírt nemzetközi 

tervpályázatnak is. A ter-

vezés során az összes 

érintett (pl. hivatali dol-

gozók, kulturális központ 

használói, autótulajdono-

sok) véleményét figye-

lembe vették. A projekt 

vége felé hamarosan 

megnyílik a kültéri iroda.  

Hegyvidék 
A Szent István Egyetem  

Dendrológia tanszéke ál-

tal készített kerületi fa 

stratégia hamarosan el-

készül, már csak pár in-

formációra van szükség a 

véglegesítéshez. Ezután 

elkezdődik a stratégia he-

lyi véleményezése, amely 

során tesztelni lehet a 

többszintű kormányzás 

eszközeit. Ezt nevezhet-

jük fatanácsnak is, a Gyű-

rűk Urában található Ent 

Tanács után szabadon  

Prague6  

A projekt felelőseinek pár 

előre nem látott admi-

nisztratív akadály miatt 

újra kellett tervezniük a 

tevékenységüket, de sze-

rencsére találtak egy na-

gyon lelkes civil szerveze-

tet, akik készek elkezdeni 

a terápiás kert gondozá-

sát. Szurkoljunk nekik, 

hogy az utolsó bürokrati-

kus akadályok is elgördül-

jenek előlük! 
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Napi bölcsesség 

Always 

look at 

the pilot 

side of 

life! 
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