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Krajowe Okrągłe Stoły UGB 

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

Blablablablablbablablblb 

Wizyty studyjne 

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

Blablablablablbablablblb 

Co łączy przedstawicieli  z regionu Małopolski, landu Salzburg, miasta Padwa 

oraz miejskich rajców z Budapesztu? Odpowiedź brzmi: wszyscy uczest-

niczyli w Krajowych Okrągłych Stołach UGB. Wydarzenie to jest kluczowym 

narzędziem rozpowszechniania informacji o projekcie i ma za zadanie do-

trzeć do ważnych przedstawicieli. To oni mają wpływ, na to czy oraz jakie 

dobre praktyki opracowane w ramach projektu będą mogły być wdrażane. 

Po tym, jak partnerzy zaprezentowali swoje działania pilotażowe i cele UGB 

mieli szansę uzyskać opinie na temat praktyk. We wszystkich przypadkach 

owocne dyskusje i ważne opinie pomogły nam ulepszyć nasze działania. 

Mamy nadzieję, że wydarzenia te mogą być podstawą do przeniesienia po-

dręcznika inteligentnego zarządzania do nowych instytucji. 

Pomimo tego że, współpracujemy w partnerstwie dosyć blisko, jednak 

prezentacje i skype nie oddają prawdziwego obrazu projektów pilot-

ażowych. Dlatego  wszyscy partnerzy odwiedzili się nawzajem, aby zo-

baczyć łąki, lasy, ogrody terapeutyczne i społecznościowe, wykorzystanie 

danych gis – katastrat drzew i aplikacje. Co więcej każda wizyta studyjna 

wiązała się ze spotkaniem z interesariuszami, co pozwoliło partnerom 

projektu na zrozumienie bieżących działań oraz wyzwań. Kraje Europy 

Środkowej mają wspólną historię, dlatego możemy łatwo odnieść się do 

problemów i podać możliwe rozwiązania,  jest to pocieszające ponieważ 

nie zostajemy z wyzwania  sami. 

Historia: przegląd śródokresowy projektu  w Salzburgu 

Śródokresowa ocena z przedstawicielem WST była doskonałą okazją do 

oceny postępów prac projektu, omówienia wyzwań i możliwych rozwiązań. 

Każdy projekt ma trudności, nasz pod tym względem nie jest wyjątkiem, 

ale ze wsparciem ze strony WST, udało nam się znaleźć od-powiedzi na 

pytania. Co więcej jesteśmy dumni, ponieważ  WST twierdzi, że projekt 

UGB  i nasze partnerstwo są na dobrej drodze oraz jesteśmy coraz bliżej 

osiągnięcia głównego celu, jakim jest dostarczanie innowacyjnych narzędzi 

dla zarządzania miejską przestrzenią zieleni! 

Śledz nas na: 

 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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Co dalej? 

Projekty pilotażowe powoli 

zbliżają się do końcowej 

fazy, partnerstwo 

przygotowuje się do ich 

oceny i zintegrowania ich z 

modelami oraz z 

Podręcznikiem 

inteligentnego zarządzania. 

Liderzy grup pracują nad 

ulepszeniami projektów 

modeli, a także 

zastanawiają się, w jaki 

sposób zintegrować trzy 

różne dyscypliny w jeden 

spójny podręcznik. Potem 

nadejdzie czas na lokalne 

plany działania, w których 

wszyscy partnerzy będą 

starali się określić niezbędne 

kroki, aby zaktualizować 

swoje polityki za pomocą 

innowacyjnych rozwiązań 

projektu. Śledź naszą 

stronę, Facebook i Twitter, 

aby otrzymywać najnowsze 

wiadomości! 

 

 

 

 

 
 

Działania pilotażowe: wykorzystanie danych GIS 

 

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

Blablablablablbablablblb  

Zarządzanie z udziałem wielu interesariuszy 

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

want to be mutli too. Blablablablablbablablblb  

Działania pilotażowe: zaangażowanie mieszkańców 

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

Blablablablablbablablblb  

Padwa 
Aplikacja ma na celu ze-

branie informacji 

dotyczących prywtanych 

terenów zieleni od 

mieszkańców Padwy. 

Obecnie jest w fazie tes-

tów beta. Studenci z lo-

kalnej uczelni wspierają 

proces  badaniami 

terenowymi w celu 

weryfikacji danych 

wejściowych i poprawy 

jakości bazy danych. 

 

Salzburg 

Metodologia GIS  
i wskaźnik oceny 
rekreacyjnego  
i ekologicznego po-
tencjału terenów zieleni 
mogą służyć jako 
narzędzie wspomagające 
podejmowanie decyzji 
przez władze lokalne. 
Zestaw wskaźników 
zostanie wkrótce sfi-
nalizowany, a promocja 
wyników wśród 
decydentów już się 
rozpoczęło. 
 

Zadar 
Zadar opracował "zielony 

kataster", który jest 

dostępny online dla 

wszystkich mieszkacow 

pod linkiem:http://ugis-

nasadiza-dar.azureweb-

sites.net/.Aplikacja 

oblicza wskaźniki dla ob-

szarów zieleni w centrum 

miasta, aby stworzyć 

mapę dla bardziej efek-

tywnego procesu 

podejmowania decyzji. 

 

 

Hegyvidék 
Opiekunowie zielonych 

przestrzeni pracują nad 

przestrzenią. Pilot obecnie 

zaczyna przenosić działania 

do następnej grupy 

docelowej i szerzyć ideę 

"zieleń jest dobra”: czyli 

inspirować innych do 

kontynuowania miejskich 

zajęć ogrodniczych. 

Organizowane są wydarzenie 

jak: nocne ogrodnictwo, 

spacery tematyczne i inne. 

Kraków 
W lesie Witkowickim 

mostek łączący jego dwie 

części został ukończony  

I udostępniony dla 

mieszkańców. Obecnie 

planowane są kolejne 

małe zmiany oparte na 

konsultacjach  

z mieszkańcami. Popu-

larny  las jest coraz bar-

dziej dostępny! 

Maribor 
Rewitalizajca otoczenia 

więzienia jest na dobrej 

drodze. Ogłoszono wyniki 

konkursu planistycznego. 

Uwzględniono wszystkie 

dane zainteresowanych 

stron: pracownicy 

biurowi, odwiedzający lo-

kalne centrum kultury lub 

mieszkańcy korzystający 

z obszaru do parkowania. 

Biuro  

w plenerze będzie go-

towe już za chwilę! 

Hegyvidék 
„Strategia dla drzew” 

zapewniająca wytyczne dla 

instalacji nowych alei 

drzew w dzielnicy jest już 

prawie gotowa, Uniwesytet 

Horti-potrzebuje tylko 

kilku danych wejściowych. 

Następnie lokalna rada dla 

drzew będzie mogła ocenić 

strategię i uzgodnić jej re-

alizację. Wyobraź sobie to 

jako Entmoot (Rada Drzew) 

w LOTR;). 

Prague6  

Praga 6 musiała zmienić 

swoją koncepcję pilotażu, 

pomimo problemów udało 

im się znaleźć fajną 

organizację pozarządową, 

której członkowie chętnie 

realizują i czerpią korzyści 

z terapeutycznego ogrodu. 

Trzymamy kciuki za 

znalezienie rozwiązań dla 

wszystkich przeszkód 

administracyjnych! 
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Myśl dnia  
Always 

look at 

the pilot 

side of 

life! 


