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2016. júliusi indulása óta az UGB projekt teljes sebességre kapcsolt, hiszen 
létrehozott egy átfogó alapozó tanulmányt, továbbfejlesztette az okos modellek 
koncepcióját, valamint megtartott számos találkozót a projektben érintettek 
(stakeholderek) számára és a második partnertalálkozót is a szlovéniai 
Mariborban. Az okos modelleket tesztelő pilot tevékenységek tervezése az összes 
résztvevő városban és régióban megkezdődött.

Funkcionális városi térségek 
Az UGB projekt fő célpontjai az úgy-
nevezett funkcionális városi térségek 
(functional urban area – FUA). Ezeket a 
területeket egy sűrűn lakott városi mag 
és az azt körülvevő területek alkotják, 
melyek a maggal szoros együttműködés-
ben állnak. A funkcionális városi térségek 
közötti költözések oka legtöbbször (bár 
nem kizárólag) a munkaerőpiaci és az 
oktatási különbségekben rejlik, míg az 
ezeken a területeken belüli mozgás oka 
igen sokrétű lehet. 
A FUA egyik legjelentősebb ismérve 
azonban az, hogy átível a közigazgatási 
határokon, s így megnehezíti a szakpoliti-
kai tervezést illetve a döntéshozás folya-
matát. E probléma kezelése érdekében 
a városi zöldterületekhez kapcsolódva az 
UGB projekt előmozdítja a fenntartható 
területkezelési rendszerek létrehozását 
azáltal, hogy lehetővé teszi a különböző 
szinteken lévő hatóságok, valamint a 
nonprofit és közösségi csoportok közötti 
együttműködést. 

Alapozó felmérés
Ambiciózus célkitűzésük első lépéseként a 
projekt partnerek elvégeztek egy alapozó 
felmérést, mely a később a projektben 
használt integrált területkezelés okos 
modelljeinek és kézikönyveinek alapjául 
szolgál. Ennek eredményeként a 67 olda-
las Alapozó tanulmány a regionális városi 
zöldterületek irányításának helyzetéről 
és az európai gyakorlatról c. tanulmány 
egy Európa-szintű elemzés és a 7 projekt 
partner helyi felmérési eredményeinek 
szintézisét tartalmazza. 
A tanulmány megnevezi és tárgyalja mind-
azokat a trendeket, melyeket a városi 
zöldterület-irányítással azonosítunk, mint 
pl. a komplex megközelítések alkalmazá-
sa, a zöldterületek, mint közösségi terek, 
a közösségi bevonással történő tervezés 

megközelítése, zöldtetők és függőleges 
kertek létrehozása és a zöldterület-keze-
lést támogató digitális megoldások. 

A felmérés eredménye
Habár a projekt partnerek hatóságai és 
releváns szervezeti egységei már most is 
használnak informatikai eszközöket és meg-
oldásokat, egyértelmű, hogy a partnerek 
többsége frissíteni kívánja a GIS (térinfor-
matikai) adatbázisát, amelyhez a részvételi 
tervezés, közösségi bevonás megközelítést 
alkalmaznák. A helyi felmérések elemzése 
rámutatott, hogy az Európában jelenleg 
használatos bevált gyakorlatok később a 
hatékonyabb zöldfelület-kezelés és az okos 
modellek alapjául szolgálhatnak. 
A felmérés megerősíti, hogy a több részt-
vevős irányítás megvalósítása a zöldfe-
lületek menedzsmentjében továbbra is 
kihívás marad. Bár több ígéretes gyakor-
lat létezik, még mindig van lehetőség a 
fejlődésre. 

 Î Alapozó felmérés

A partnerek pilot programjainak saját 
nyelvű leírásai itt találhatóak: 

Budapest, Hegyvidék, Hungary: https://www.
hegyvidek.hu/zold-iroda/eu-palyazatok
Zadar, Croatia: http://www.zadra.hr/projekti/
projekti-u-provedbi/projekt-urban-green-belts/
Maribor, Slovenia: http://www.mra.si/ur-
ban-green-belts1.html
Krakow, Poland: http://zzm.krakow.pl/index.
php/ugb.html
Upper Salzach Valley, Austria: https://ispace.
researchstudio.at/urban-green-belts-erste-er-
gebnisse
Malopolska region, Poland: http://ue.krakow.pl/
projekty/4597,1457,ue_projekt.html
Padova, Italy: http://www.padovanet.it/infor-
mazione/le-attivit%C3%A0-di-padova-nellambi-
to-del-progetto-ugb
Praha, Czech Republic: http://www.praha6.cz/
urban-greeen-belts?q=urban+green+belts

Csináljuk jól! 
Okos modellek és új 
megközelítések az UGS 
menedzsmentben 
A városi zöldterületek (UGS) kezelésének 
sok útja van, és ugyanígy sok megköze-
lítése is. Hogy rávilágítsunk a folyamat 
komplexitására, bemutatunk három 
különböző, bár egymással részben ösz-
szefüggő megközelítést, amely a városi 
zöldterületek kezelésével kapcsolatos.  
A térinformatikai rendszerek (GIS) 
alapján történő területrendezés olyan 
technológiai megoldást kínál, amely 
a különböző adatbázisokon nyugvó 
tervezés kulcsfontosságú tényezőit is 
kezelni tudja. A zöldterületek tervezésé-
ben és fenntartásában kiemelten lényeges 
szerepet játszik a közösség bevonása is. 
Végül pedig a hatékony zöldterület-
menedzsment érdekében fontos fejlesz-
teni az együttműködést a kormány és a 
közigazgatás különböző szintjei között.   

Az UGB projekt az okos modellek 
létrehozásával – amelyek a sikeres 
zöldterület-menedzsmenthez szükséges 
módszereket, eszközöket és megoldáso-
kat jelentik – mindhárom megközelítésre 
épít. Most, hogy a modellek keretei már 
adottak, nekiláthatunk a modellek rész-
letes kidolgozásához, melyeket a projekt 
partnerek későbbi pilot tevékenységeik-
ben felhasználhatnak. 

 ÎOkos zöldterület felmérés és zöld 
infrastruktúra tervezés

 Î A közösség bevonása

 Î Többszintű irányítás

Ismerjük meg zöldövezeteinket!
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Az UGB projekt partnerek pilot 
tevékenységei: jelenlegi helyzet
A Zadar megyei Fejlesztési Ügynökség 
ZADRA NOVA (Horvátország) fő 
tevékenysége egy interaktív térkép 
készítése GIS program és okos módszerek 
segítségével. A konkrét cél egy olyan 
adatbázis felállítása, amely tartalmazza 
az egyes zöldövezetek fáinak, virágainak 
és bokrainak adatait a területek kezelésé-
nek megkönnyítése érdekében. 

Prága 6. kerület (Cseh Köztársaság) elsőd-
leges célja a zöldterületek irányítási mo-
delljeinek alternatív szervezési, pénzügyi 
és technológiai lehetőségeinek kiértéke-
lése, mely magába foglalja a célterület 
egyes kijelölt részeinek támogatási tervét 
is. További céljuk egy olyan szociális prog-
ram javaslata, amely kihasználja a kerület 
mezőgazdasági lehetőségeit. 

A Maribor Fejlesztési Ügynökség (Szlové-
nia) a város központjában fekvő, koráb-
ban börtönkomplexumként szolgáló terü-
letet kívánja újraéleszteni. A részvételi 
tervezés modelljét kívánják alkalmazni, 
melynek során a résztvevők terveznék és 
valósítanák meg a fejlesztési koncepci-
ót, s így nemcsak látható eredményeket 
érnének el, de közben a módszert is 
kipróbálhatnák. 

A vezető partner, Budapest Főváros XII. 
kerület Hegyvidéki Önkormányzat tevé-
kenysége során a kerületben élő és dolgo-
zó civil lakosságot, kis közösségeket vonja 
be a közterületeken lévő zöldterületek 
önkéntes gondozásába. A megközelítés 
része, hogy a lakosokat felkeresik, és mi-
közben felhívják a figyelmet a zöldterü-
letek fontosságára, arra motiválják őket, 
hogy fogadják örökbe illetve gondozzák 
ezeket a területeket. 

A kerület másik pilot tevékenységnek a 
célja a többszintű irányítási megköze-
lítés alkalmazása a kerület fasorainak 

megújítása során. A fák állapotfelméré-
sét követően a résztvevőkkel együtt dön-
tenek a fák cseréjéről illetve az egyéb 
beavatkozásokról. 

A lengyelországi Krakkó “Witkowice 
Green Living Lab”programja a turizmus 
és szabadidő infrastruktúrájának 
fejlesztését tűzte ki célul, melynek 
során természetismereti információs 
táblákat helyeznek el, gyalogoshidat 
építenek a folyóra, és az autók és 
kerékpárok számára parkolókat hoznak 
létre. A konzultációknak, piknikeknek 
és más tevékenységeknek mind fontos 
hatása lesz a közösség bevonására. 
Bevezetésre kerül egy mobil applikáció 
is, mely aktivizálja a lakosságot a 
környezetvédelem és a zöldterület-
kezelés területén is. 

Az Upper Salzach Valley (Ausztria) 
tevékenységeinek fókuszában a zöldterü-
letek szabadidős értékének felmérése áll. 
A felmérést meghatározott indikátorok 
alapján (pl. megközelíthetőség gyalogo-
san vagy tömegközlekedéssel, turisztikai 
vonzerő, szabadidős lehetőségek) és 
GIS-alapú módszerekkel (pl. rendszere-
lemzés, súlyozott lefedési technikák) 
végzik majd. 

Padova önkormányzata (Olaszország) a 
város délnyugati részén lévő zöldterüle-
tek kezelésére irányuló okos módszerek 
és eszközök bevezetését tervezi. A kísér-
leti terület az urbanizált központot köti 
össze a városkörnyéki vidéki területek-
kel. Ennek keretében közel 40 résztvevő 
lépett már kapcsolatba egymással, hogy 
felállítsanak egy tematikusan kötődő 
üzleti és szervezeti egységet. Bár a 
közterületeken lévő fákat már térinfor-
matikai módszerekkel felmérték, a nagy 
kiterjedésű magánterületek felmérése 
még hátravan. 

Alkossunk közösséget: 
a résztvevők találkozói
A projekt második stakeholder találkozó-
ját a helyi felmérések és bevált gyakor-
latok bemutatásának, valamint a projekt 
alaptanulmányának ismertetésének 
szenteltük. 
A találkozók sikeresen valósították meg 
az úgynevezett „Quadruple Helix” meg-
közelítést, mely négy különböző szerve-
zeti háttérből javasolja személyek, szer-
vezetek, így a szakértők, döntéshozók, 
helyi közösségek és helyi vállalkozások 
bevonását, és valóban különböző részt-
vevőket hozott össze a projekt partnerek 
területein. A résztvevők kihasználták a 
találkozó adta lehetőséget, és megosz-
tották egymással a városi zöldterületek-
kel kapcsolatos elképzeléseiket. 

Legyünk szervezettek!
A dolgok előmozdításának legjobb útja 
gyakran a személyes találkozás. 
Az UGB projekt második nemzetközi part-
nertalálkozójának házigazdája a szlovén 
Maribor Fejlesztési Ügynökség volt.  
A 2017. április 19. és 21. között Maribor-
ban megrendezett találkozó azokra az 
okos modellekre koncentrált, amelyek 
integrált eszközrendszerként segítik a 
helyi hatóságok munkáját a zöldterületek 
kezelésében. A találkozó alatt tovább 
formálódtak a modellek koncepciói 
és struktúrája, valamint a partnerek 
bemutatták azokat a pilot tevékeny-
ségeket, amelyek során a modelleket 
kipróbálhatják.

 Î A maribori találkozó sajtóanyaga 

Ezt a projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
Interreg CENTRAL EUROPE Programja támogatja.
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Witkowice Green Living 
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