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Działo się ! Zorganizowano  wiele zielonych wydarzeń  a nasze działania pilotaże już zrealizowane. Miłego czytania!

 Festiwal „Miasto w lesie“ odbył się w połowie października w parku Musapstan Forest. 
Park leśny Musapstan niedaleko Zadaru stał się miejscem wypoczynkowym dla wszystkich 
pokoleń, a także zwierząt domowych. Aby zachęcić odwiedzających do aktywnego spędzania 
czasu przygotowano bogaty program rekreacyjny. Odwiedzający mogli korzystać z licznych 
warsztatów, programów muzycznych, masaży, jogi, energo-terapii, a także regularnych 
spacerów i gier.

 7 lipca 2018 r. iSPACE zorganizowało swój piknik , w którym wzięło udział około 250 
uczestników. Uczestnicy przybyli do miejskiego parku „Glanspitz. Celem wydarzeniem 
było podniesienie świadomości mieszkańców o zieleni wokół. Podczas wydarzenia rozda-
wane były różne prezenty oraz zorganizowano 
gry takie jak quiz fotograficzny i safari na 
rowerze , podczas tego ostatniego pokazano 
uczestnikom najpopularniejsze tereny zieleni 
w dzielnicy Lehen.

 Agencja Rozwoju Mariboru zorganizowała Urban Green Fest dnia 15 września 2018 r. w 
ramach corocznej imprezy odbywającej się w ogrodach botanicznych Uniwersytetu w Ma-
riborze. Podczas imprezy było wielu wystawców promujących zdrowy stylu życia, produkty 
naturalne. Można było się dowiedzieć o terenach zieleni.  Ponad 300 uczestników mogło 
również ręcznie wydrukować swój własny projekt  wykorzystujące wyłącznie naturalne 
zioła i kolory.

Śledz nas na:
www.interreg-central.eu/ 
Content.Node/UGB.html

Facebook, Twitter, Youtube

Urban Green Fests

 14.07.2018 r. odbył się piknik w Parku 
im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie. 
Uczestnicy mogli się dowiedzieć o terenach 
zielonych wokół nich ( w tym o Lesie w Wit-
kowicach), o pszczołach . o tym jak dbać o 
zieleń i środowisko. W ramach wielu atrakcji 
dla wszystkich mieszkańców i tych małych i 
dużych, zielona ekipa rozdawała rośliny wraz 
instrukcją obsługi.

 Padwa zorganizowała swoje wyda-
rzenie w dniu 10 czerwca. Program był 
naprawdę atrakcyjny: spacery tematycz-
ne i krótkie wycieczki rowerowe, bio-
technologiczne laboratoria dla dzieci ze 
szkół podstawowych oraz wiele punktów 
informacyjnych gdzie można było zapo-
znać się z polityką i inicjatywami gminy. 
Podczas pikniku pokazywano i promowa-
no nową aplikację mobilną która mapuje 
prywatne przestrzenie zieloni.

 Hegyvidék zorganizował wydarzanie Udvarka w dniu 8 września 2018 r. w ramach pikniku 
w Városma. Celem tego wydarzenia było pokazanie mieszkańcom, że mogą znaleźć „ogród” 
w dowolnym miejscu, nie tylko na wsi. Mieszkańcy mieli do wyboru wiele atrakcji tego dnia: 
sadzenie tulipanów, zwiedzanie pasieki czy robienia karmnika dla ptaków.



Salzburg
Działania pilotażowe w Salzburgu 
obejmowały uszeregowanie mapy od 
podstawowych informacji o terenach 
zieleni do złożonych, pokazujących 
cechy terenów zieleni jak: rekre-
acyjny i krajobrazowy. Na podstawie 
wyników, ważne tereny zieleni, 
ale również obszary o mniejszym 
znaczeniu mogły zostać zidentyfiko-
wane. Macierz oceny pokazuje strefy 
priorytetowe oraz strefy konfliktu 
dla różnych cech użytkowania: re-
kreacja, rolnictwo i ekologia.

Zadar
Działania pilotażowe były skon-
centrowane wokół stworzenia i 
wdrożenia Zielonego Kadastru. 
Usługa ta zawiera system GIS i 
mapę dwóch różnych lokaliza-
cji obszaru zielonego w obrębie 
Zadaru. Celem było wdrażanie 
zielonego kadastru i usprawnie-
nie zarządzania terenami zieleni 
w mieście. 

Działania pilotażowe: zaangażowanie 
mieszkańców
Hegyvidék
Opiekunowie zielonych 
przestrzeni -  pilotaż 
ten jest obecnie w fazie 
zmiany i opracowania 
nowych zasad part-
nerstwa. Coraz więcej 
chętnych przychodzi, 
zainspirowanych przez 
innych do kontynuowania 
miejskich zajęć ogrodni-
czych. 

Kraków
W lesie Witkowickim po-
jawiło się wiele nowych 
elementów: ławecz-
ki, stoliki piknikowe, 
mostek, nowa ścieżka, 
tablice informacyjne. 
Dzięki działaniom pilo-
tażowym miejsce to jest 
coraz bardziej popularne 
wśród mieszkańców. W 
sierpniu zorganizowano 
bieg w tym miejscu – las 
ma kolejnych nowych 
użytkowników.  

Maribor
Po trzech seriach zbierania 
danych wśród użytkow-
ników i społeczeństwa, 
studenci wydziału Inżynie-
rii Lądowej przygotowali 
wizualizację dla obszaru 
pilota. Po wystawach i 
publicznej prezentacji 
wizualizacji, miała 90% 
głosów za. Projekt ten 
został wybrany jako pod-
stawa do przygotowania 
dalszej dokumentacji w 
celu rewitalizacji obszaru 
pilotażowego.

Zarządzanie z udziałem wielu interesariuszy
Hegyvidék
Pracownicy Zielonego Biura przygoto-
wali nową strategię dla „Odnowienia 
alei drzew” wraz z Planem komunikacji. 
Nadal trwają rozmowy z  różnymi zain-
teresowanymi stronami, które to mają 
na celu ułatwienie współpracy między 
podmiotami odpowiedzialnymi za miej-
skie leśnictwo w dzielnicy. 

Prague 6
Pomysł związany z „ adopcją zielonej prze-
strzeni” został przetestowany pod kątem 
przygotowania ogrodu terapeutycznego. 
Została podpisana umowa z organizacją 
pozarządową zajmującą się niepełnospraw-
nymi dziećmi. Budynek, w którym znajduje 
się NGO oraz teren wokół niego jest wła-
snością gminy. Teraz ziemia ta jest dzierża-
wiona przez okres 10 lat wraz z utrzyma-
niem ogrodu. Korzyścią dla NGO jest to, że 
mogą go używać terenu teraz jako element 
terapeutyczny w swoich działaniach.

5 Spotkanie
Nova Gorica, 14-16 listopada 2018 r
ZRC SAZU był gospodarzem przedostat-
niego spotkanie partnerów w najmłod-
szym słoweńskim mieście Nova Gorica. 
Fantastyczna jesienna pogoda, opadające 
liście i powiew wiatru bora był inspiru-
jącym tłem dla prac nad modelami: GIS, 
zarządzaniem z udziałem wielu interesa-
riuszy oraz zaangażowanie mieszkańców. 
Blaž Kosovel  wyjaśnił, w jaki sposób po II 
wojnie światowej architektura moderni-
styczna i zieleń mogą rzeczywiście iść w 
parze.

Co dalej?
Kończenie planów działania
Udział w wydarzeniu zamykającym 
projekt

Ten projekt jest realizowany w ramach 
programu Interreg EURO-PA ŚRODKOWA 
i jest współfinansowany w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Padwa
Uniwersytet w Padwie i Uniwersytet Wenecki przepro-
wadziły dwa oddzielne, ale skoordynowane badania 
na obszarze pilotażowym, obliczając 19 wskaźników 
wybranych przez grupę roboczą UGB. Mapa użytków 
rolnych pokazuje, że 32,7% obszaru pilotażowego jest 
nadal uprawiana. Z drugiej strony, wskaźnik dostęp-
ności (w ramach 300mt) obliczono po raz pierwszy. 
Wynik był naprawdę zachęcający: 70% mieszkańców 
w obszarze pilota  który liczy 79762 mieszkańców, 
mieszka w obszarze buforowym. Aplikacja mobilna 
umożliwiająca mieszkańcom mapowanie ich prywat-
nych terenów  zieleni została zainstalowana przez 60 
mieszkańców. 

Działania pilotażowe: wykorzystanie danych GIS


