
A modell célja, hogy olyan eszközöket és 
módszereket mutasson be, melyek a figye-
lemfelhívás mellett arra ösztönzik a civil 
társadalmat és a közösséget, hogy részt 
vegyenek a városi zöldfelületek kezelésé-
ben (pl. tervezés ill. gondozás). A modell 
a közösségek mobilizálására és a városi 
zöldfelületek használatában való részvé-
telére, valamint a fenntartható gondozás 
lehetőségeire összpontosít. Hangsúlyozza 
az aktív részvételt, mely “a döntéshozás 
és problémamegoldás olyan folyamata, 
melyben különböző érdekeket, szakterü-
letet és nézőpontot képviselő egyének és 
csoportok vonódnak be, és amely javára 
válik mindazoknak, akiket ezek a döntések 
és az azokat követő intézkedések befolyá-
solnak.”
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Az UGB projekt harmadik fázisában jelentős haladás tanúi lehetünk a Okos Irányítási Kézikönyv elemeinek meghatározásában, 
mivel az okos modellek lassan elnyerik végső formájukat, és az ezeket tesztelő pilotok is a végükhöz közelítenek. Hírlevelünk 
első oldalán közelebbről megismerhetik az okos modelleket, míg a második oldal összefoglalja partnereink pilot tevékenységeinek 
jelenlegi állását. Kellemes olvasást!

GIS
Az 1. számú munkacsoport által kifejlesz-
tett térinformációs technológia segítségével 
hatékonyabbá válik a városi zöldfelületek 
felmérése és kezelése. Központi elemei 
azok az indikátorok, amelyek lehetővé 
teszik a gondozás, fenntarthatóság, vonzerő 
és jövedelmezőség mélyebb és átfogóbb 
vizsgálatát és elemzését. Megtudhatjuk az 
indikátorok deriválásának, kiszámításának 
és megjelenítésének részleteit.  A pilotok 
során több komponenst is teszteltek, me-
lyek által a résztvevők betekintést nyerhet-
nek a zöldfelület-rendezésbe

Több résztvevős irányítási modell
A több résztvevős irányítási modell egy 
olyan hatékony zöldfelület-kezelő 
eszköz, amely mindeddig kihasz-
nálatlan maradt. Az UGB projekt 
pilot tevékenységei során tesztelt 
egyik okos modellben az irányítási szintek 
és szektorok közötti, valamint az egyes 
hatóságokon belül az osztályok közötti 
együttműködést elősegítő megoldáso-
kat dolgozunk ki, ill. olyan tréning 
anyaggal látjuk el az önkormány-
zatokat, mely segítségükre lehet 
az integrált zöldfelület-tervezésben 
és –kezelésben.

Prága
Szeptember 18. és 20. között a projekt-
partnerek Prága 6. kerületében talál-
koztak, hogy megbeszéljék a projekt 
legújabb fejleményeit. A partnerek 
bemutatták a pilotok koncepcióit és 
hasznos visszajelzéseket kaphattak a 
csoportos megbeszéléseken. Az előadók 
bemutathatták a három modell végleges 
vázlatait, melyek több olyan eszközt 
és módszert tartalmaznak, melyeket 
a pilot tevékenységek során tesztel-
nek majd. Bár a partnerek a digitális 
világban napi kapcsolatban vannak, 
a legfontosabb kérdéseket érdemes 
személyesen megvitatni. A háromnapos 
találkozó alkalmával mindenki szembe-
sülhetett mások problémáival és közös 
megoldásokat dolgozhattak ki ezekre.  

Kövess minket:

www.interreg-central.eu/UGB
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A közösségbevonás modellje

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T1.3.2-Draft-Model-final-20171024.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/Multi-Stakeholder-Governance-Model-UGB-TWG3-Deliverable-D.T1.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html
https://www.facebook.com/UrbanGreenBelts/
https://twitter.com/UgbBe
https://www.youtube.com/channel/UCuoSAR8ctIP7zsYwBELNs2g/featured
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/UGB-DRAFT-MODEL-final-23-10-17.pdf


GIS pilot tevékenységek
Padua
A paduai UGB csapata egy 
jelenleg használatban lévő 
szoftver frissítésén dol-
gozik, mely új adatok és 
indikátorok megszerzését 
teszi lehetővé. Egy új app-
likáció is készül magánsze-
mélyek részére, mellyel 
a magánszemélyek által 
birtokolt zöld területek 
adatai válnak elérhetővé.

Salzburg
A salzburgi csapat olyan 
adathalmaz összegyűj-
tésén és összhangba 
hozásán dolgozik, melyek 
segítségével felmérhe-
tő egyes zöld felületek 
ökológiai és rekreációs ér-
téke. A helyi stakeholde-
rekkel jelenleg is tart az 
egyeztetés egy integrált 
tanulmány igényéről.

Zadar
Zadar városa feltérképez-
te a kijelölt zöldfelüle-
teket, majd feldolgozta 
és ellenőrizte a létreho-
zandó “Zöld Kataszter” 
összes elemét. A webes 
GIS alkalmazás, mely 
várhatólag az év végére 
készül el, lehetővé teszi 
majd az adatok online 
elérését.

A közösség bevonását célzó pilot tevékenységek
Hegyvidék
A Hegyvidéki Önkormányzat 
nemrég tartotta a Zöldfe-
lület Gondnoksági Program 
beindítását jelző első ösz-
szejövetelét a programban 
résztvevő helyi lakosok szá-
mára. Az esemény az első 
abból a rendezvénysorozat-
ból, melyet a projektben 
résztvevő, gondnokságot 
vállaló személyeknek vagy 
szervezeteknek tartanak. 

Krakkó
Júliusban a Witkowice GLL 
egy felméréssel egybe-
kötött pikniket tartott a 
witkowicei erdőben. Ez volt 
a második alkalom, mely 
a helyi lakosok kifejezett 
kérésére jött létre. Az első 
ilyen esemény során tanu-
lókat kérdeztek meg, majd 
egy rajzversenyt is szervez-
tek, melynek címe “Az én 
Witkowice erdőm” volt.

Maribor
A UGB pilot tevékenysé-
gei nagyon előrehaladott 
állapotban vannak Mari-
borban, ahol igen magas 
a közösség bevonódá-
sának és részvételének 
aránya. Megegyeztek a 
természeti területeken 
való parkolás szabályo-
zásáról és alternatív 
közlekedési megoldásokat 
ajánlottak.

Több résztvevős irányítási pilot tevékenységek
Hegyvidék
A kerületi fasorfelújítás kü-
lönböző résztvevői előzetes 
egyeztetéseket tartottak. 
A pilot tevékenység célja, 
hogy együttműködést hoz-
zon létre a városi fasoro-
kért felelős felek között. 
A Szent István Egyetem 
munkatársaival a klímavál-
tozást jól tűrő fafajokhoz 
készül útmutató. 

Prága 6. kerület
Pilot tevékenységünk 
célja a zöldfelület-keze-
lésben részt vevő felek 
színesebbé tétele azáltal, 
hogy egy olyan szociális 
program alapját hozzuk 
létre, melyben e csoportok 
bevonódhatnak a terápiás 
kertek gon-dozásába és 
zöld alapokat támogató 
ösztöndíjak létrehozásába.

Stakeholder találkozók
A UGB projekt célja az, hogy olyan 
módszereket fejlesszen ki, melyek segítik 
az önkormányzatokat zöld felületeik 
kezelésében. Partnereink ezért rendsze-
res stakeholder találkozókat tartanak, 
melyeken munkájuk legújabb eredményeit 
osztják meg egymással. Egy ilyen találko-
zó azonban nem szükségszerűen formá-
lis esemény: több partner is innovatív 
megoldásokkal próbálja tovább növelni az 
érdeklődést. Így például sokan piknikeken, 
vezetett túrákon vagy tanösvény sétákon 
mutatják be pilot tevékenységeiket.

Mi következik?
A projekt harmadik periódusának 
végéhez közelítünk, így partnereink 
nekiláttak, hogy jelentésekben is be-
számoljanak eddigi tevékenységeikről. 
A következő hónapokban pedig számos 
tanulmányi út fogja közelebb hozni a 
hasonló pilot tevékenységet folytató 
partnereket. 

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

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.1.1-Pilot-activity-concept-TWG1-Padova-final-20171024.pdf
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
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.3.1-Pilot-activity-concept-TWG3Prague-final.pdf

