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Elértük a csúcsot! Számos zöld esemény került megrendezésre és rengeteg fejlődésről számolhatunk be  
a pilot tevékenységek kapcsán. Kellemes olvasást kívánunk!  

 Az október közepén megrendezett “Város az erdőben” eseményre Zadar lakosainak jelen-
tős része ellátogatott. A Zadar közelében található Musapstan erdei park valódi piknik oázissá 
vált a városlakók és háziállataik számára egyaránt. Annak érdekében, hogy a látogatókat a 
természetben való idő eltöltésére ösztönözzék, számos különféleszórakoztató szabadidős prog-
ramot szerveztek. Az esemény résztvevőinek lehetőségük nyílt különböző témájú workshopok 
meglátogatására (zene, masszázs, jóga, ergoterápia) valamint tematikus sétákra és játkékokba 
csatlakozni.

 Szeptember 7-én, szombaton az RSA iSPACE egy sikeres városi zöldfesztivált rendezett, 
amely mintegy 250 résztvevőt vonzott a „Glanspitz” nevű várospark egyikébe, amelyet 
néhány évvel ezelőtt építettek újjá. A rendezvény célja az értékes városi zöldterületek 
fontosságára való figyelem felhívás és a tudatos 
viselkedés ösztönzése volt, melyet a szervezők 
információs állványokkal, számos előadással és 
játékkal – például fotó kvíz és kerékpár szafari – 
színesítettek.

 A Maribor Fejlesztési Ügynökség 2018. szeptember 15-én szervezte meg Városi Zöld 
Ünnepét a Maribori Egyetem Botanikus Kertjében megrendezett éves rendezvény kereté-
ben. A számos kiállító és előadó együttes erővel igyekezett felhívni a látogatók figyelmét 
az egészséges életmód, a természetes termékek és a zöld területek gondozásara. Több 
mint 300 résztvevő próbálhatta ki milyen saját kézzel, egyedi tervezésű táskát készíteni, 
kizárólag természetes festékekkel és növényi színező anyagokkal.
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Green Fests

 2014. július 14-én Małopolska lakosai a Woj-
ciecha Bednarskiego Parkban gyülekeztek Krakkó-
ban. Felhívták a városlakók figyelmét az őket körül 
vevő és az egyéb Krakkóban található zöld terüle-
tekre, különösen a Witkowice-erdő környékére.  
A lakóknak növényeket osztottak, majd ellátták 
őket a gondozásukhoz szükséges megfelelő ismere-
tekkel. A gyerekek számára különböző újrahaszno-
sítási és méhbarát témájú játékokkal készültek. 

 Padova első Green Festjét június 
10-én tartotta meg. A program rendkívül 
színes volt: tematikus séták, kerékpár 
túrák, bio-művész laborok kisiskolások-
nak, zene, étel, ital és számos informá-
ciós állomás várta az érdeklődőket, hogy 
megismerjék az önkormányzat, valamint 
a környezetvédelmi egyesületek által 
támogatott kezdeményezéseket. Az 
eseményen a látogatóknak lehetőségük 
nyílt kipróbálni az új, zöldterületeket 
bemutató és rendszerező applikációt is.

 Egy nagyszabású piknik keretében szeptember 8-án a Városmajorban a Hegyvidéki Zöld 
Iroda is megtartotta Udvarka elnevezésű Green Festjét. A rendezvény célja a városlakók em-
lékeztetése arra, hogy nem csak vidéken, hanem a belvárosban is találhatóak gondozni való 
zöld területek. A látogatók számos különböző programban részt vehettek a tulipánültetésen 
át a méhészkedésen keresztül a madáretető készítésig. 
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https://www.youtube.com/channel/UCuoSAR8ctIP7zsYwBELNs2g/featured?view_as=subscriber


Salzburg
A salzburgi pilot eredményei egy 
térképsorból állnak, amely magába 
foglalja a zöld területekre vonat-
kozó alapvető információkat és a 
rekreációs és tájértékek összetett 
ábrázolásait egyaránt. Az térképen 
fontos zöld területek és hozzá tar-
tozó szolgáltatások illetve fejlesz-
tésre szoruló területek egyaránt 
észlelhetők. Az értékelő mátrix a 
különböző célokra, például a rek-
reációra, a mezőgazdaságra és az 
ökológiára vonatkozó prioritási és 
konfliktuszónákat jeleníti meg.

Zadar
Pilot tevékenységük a Zöld Ka-
taszter Szolgálat létrehozására 
és végrehajtására összpontosult, 
melynek GIS-rendszert és a Zadar 
megyei területen legalább két 
zöld terület helyszínének térké-
pét kellett tartalmaznia. A Zöld 
Kataszter megvalósításának célja 
egy platform létrehozása a városi 
zöldterületek intelligens kezelé-
sére, Zadar város számos külön-
böző területén. 

A közösség bevonását célzó tevékenységek
Hegyvidék
A Zöldfelület Gondnokság 
Program egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend.  
Az elején jellemző tenden-
cia miszerint az önkor-
mányzat javasol gondo-
zásba vehető területeket 
mára már az ellenkezőjére 
fordult, egyre több gondnok 
látogat el a Zöld Irodába 
és jelentkezik a feladatra, 
hogy gondoskodjon egy 
általa kiválasztott városi 
zöld területről. A Zöld 
Iroda csapata jelenleg is a 
rendszer tökéletesítésén 
dolgozik, egy jobb partner-
ség kialakítása érdekében. 

Krakkó
A pilot tevékenységek 
megvalósításának része-
ként az elmúlt időszakban 
számos infrastrukturális 
elemet (gyaloghíd, utak, 
padok, piknik asztalok, 
nyomjelzők, és informá-
ciós táblák) készítettek, 
melynek köszönhetően a 
pilot területek egyre nép-
szerűbbé váltak a lakosság 
körében. Az augusztusban 
megrendezett futóverseny 
sok új érdeklődőt von-
zott, akik úgy gondolják, 
a pilot terület tökéletes 
hasonló események meg-
rendezésére.

Maribor
Többkörös alapos infor-
mációbegyűjtés alapján a 
maribori egyetemen Épí-
tészmérnöki Kar hallgatói 
elkészítették az UGB 
pilot terület vizuális for-
máját. A kiállításokon és 
nyilvános bemutatókon a 
szóban forgó tervezet el-
nyerte a szavazatok több 
mint 90%-át elnyerte és 
ezzel a kísérleti terület 
újjáélesztésére szolgáló 
további dokumentációk 
elkészítésének alapjául 
szolgál.

Többszintű irányítást tesztelő tevékenységek
Hegyvidék
A Zöld Iroda dolgozói elkészítettek egy 
ún. Fasor Felújítás Stratégiát illetve egy 
hozzá tartozó kommunikációs terve-
zetet Budapest 12. kerület számára. 
Egyelőre még sokat egyeztetnek a pilot 
program különböző stakeholderjeivel 
annak érdekében, hogy megkönnyítsék 
a városi erdészetért felelős szereplők 
közötti együttműködést. 

Prága 6. kerület
Egy terápiás kert kialakítása érdekében 
tesztelésre került az ún. Green Space 
Adoption program. Megállapodás szü-
letett egy fogyatékkel élő gyerekekkel 
foglalkozó civil szervezettel. Az épület 
ahol a civil szervezet megtalálható az 
önkormányzat tulajdonában van, melyet 
most 10 évre bérbe adtak a szervezetnek 
annak érdekében, hogy elindíthassák a 
terápiás kert programot. 

Ötödik UGB Partner 
Meeting
Nova Gorica, 2018. November 14–16. 
ZRC SAZU csapata megtartotta az utolsó 
előtti partnertalálkozót Nova Goricában, 
a legfiatalabb szlovén városban. A fan-
tasztikus őszi időjárás, a lehulló fale-
velek és a Bora szél inspiráló hátteret 
nyújtott a GIS teszteléséhez, a multile-
vel governance és a közösség bevonási 
feladatokhoz, minden adott volt annak 
érdekében, hogy megtalálják a legjobb a 
város tervezési és fenntartási problémák 
megoldására. Az estét megkoronázva a 
résztvevők egy kora esti sétára indultak 
a városi zöldekben, ahol Nova Gorica 
történetének szakértője, Blaž Kosovel 
magyarázta el hogyan is lehetséges, 
hogy olykor a második világháború utáni 
modernista építészet és a zöld területek 
valóban kéz a kézben járnak.

Mi következik?
Az utolsó időszakban a következő tevé-
kenységeket tervezzük: 
 » Felkészülés az UGB fenntartására  
és további fejlesztésére

 » Roadmap befejezése
 » A záróesemény megszervezése 
Magyarországon 

Ezt a projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap
alá tartozó Interreg CENTRAL EUROPE Programme
támogatja.

Padova
A Padovai Egyetem és a Velencei Egyetem IUAV két kü-
lönálló, mégis összehangolt tanulmányt végzett a pilot 
területen, 19 az UGB munkacsoport által kiválasztott 
indikátorra számítva. A mezőgazdasági földhasználat 
térképe azt mutatja, hogy a kísérleti terület 32,7% -a 
valójában megművelt földterület, nagy része (80%) 
szántóföld. Másrészt az elérhetőségi arány (300 mt 
alatt) először került kiszámításra. Az eredmény nagyon 
bátorító: a kísérleti területen élő lakosok 70% -a, amely 
79762 lakost jelent, az összes városi lakosság nagyjá-
ból 37% -a él a pufferterületen belül. A földinformációs 
részleg által kidolgozott mobil alkalmazást, amely 
lehetővé teszi a lakosok számára, hogy saját zöldterü-
letüket regisztrálják a térképen, mostanra mintegy 60 
polgár telepítette.

Térinformatikai alapú tevékenységek

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.1.1-Pilot-activity-concept-TWG1-Salzburg-final-20170929.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.1.1-Pilot-activity-concept-TWG1-Zadar-final-20170929.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.2.1-Budapest-Pilot-activity-concept-TWG2-final.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.2.1-Krakow-Pilot-activity-concept-TWG2-final.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.2.1-Maribor-Pilot-activity-concept-TWG2-final.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.3.1-Pilot-activity-concept-TWG3Budapest-final.pdf
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http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.1.1-Pilot-activity-concept-TWG1-Padova-final-20171024.pdf

