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Introduction

Wstęp
URBACT II jest europejskim programem wymiany
wiedzy
i
doświadczeń,
który
promuje
zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Europejskiej
Polityki Spójności.
W szczególności, umożliwia on współpracę
pomiędzy miastami w celu opracowania
rozwiązań dla ich największych problemów,
potwierdzając ich istotną rolę, jaką odgrywają w
obliczu
coraz
bardziej
złożonych
zmian
społecznych. URBACT pomaga miastom w
opracowaniu
nowych,
praktycznych
i
zrównoważonych rozwiązań, integrujących pod
względem
ekonomicznym,
społecznym
i
środowiskowym oraz umożliwia miastom wymianę
wiedzy i dobrych praktyk płynących od osób

zaangażowanych w politykę miejską w całej
Europie.
Projekt ENTER.HUB został zatwierdzony w
ramach tego programu.
ENTER.HUB
promuje
kolejowe
węzły
(intermodalne) o znaczeniu regionalnym, jako siłę
napędową dla zrównoważonego, ekonomicznego,
kulturowego i społecznego rozwoju, ożywienia
miast
średniej
wielkości.
Sieć
lokalnych
interesariuszy
opracuje
koncepcję
zagospodarowania przestrzeni wokół węzłów, aby
wzmocnić swoją pozycję na poziomie lokalnym/
regionalnym/ europejskim. Dzięki temu, miasta
staną się bardziej atrakcyjne i konkurencyjne, aby
przyciągnąć mieszkańców i przedsiębiorców, co
jest istotne szczególnie teraz - w dobie kryzysu
Zjednoczonej Europy.

Słowa „klucze” projektu ENTER.HUB

Partnerzy projektu ENTER.HUB
Partnerami w projekcie jest 12 miast/ regionów z 9
różnych państw równomiernie rozmieszczonych w
całej Europie:
Reggio Emilia (Włochy), Partner wiodący
IMPEFE - Ciudad Real (Hiszpania)
Girona (Hiszpania)
Ulm (Niemcy)
Rostock (Niemcy)
Łódź (Polska)
Gdynia (Polska)
Creil Agglomeration (Francja)
Lugano (Szwajcaria)
Örebro Region (Szwecja)
Porto (Portugalia)
Preston (Wielka Brytania)

Słowa klucze projektu Enter.hub

Po zakończonej sukcesem fazie przygotowawczej
projektu, ENTER.HUB jest obecnie na etapie
realizacji. Potrwa on do kwietnia 2015 roku. W
jego trakcie partnerzy będą mogli zdobywać
wiedzę oraz dzielić się doświadczeniem na
europejskim poziomie, co ułatwi im kompleksowe
opracowanie, Lokalnych Planów Działania (LAP).

Ponadto, było to szansa dla miasta goszczącego,
aby przeprowadzić otwarte spotkanie swojego
zespołu ULSG i zapoznać pozostałych partnerów
z celami działalności tych grup, które utworzone
zostały w miastach w kolejnych miesiącach.

Wydarzenia w ramach projektu
W kwietniu i maju 2013 roku, uczestnicy projektu
rozpoczęli realizację projektu na poziomie
lokalnym i międzynarodowym:
- 18 i 19 kwietnia w Ulm (Niemcy), miało
miejsce pierwsze spotkanie i warsztaty
partnerów projektu;
- w dniach 8-10 kwietnia, politycy oraz
wybrani przedstawiciele z Reggio Emilia,
Ulm i Ciudad Real wzięli udział w
seminarium szkoleniowym w Brukseli;
- w maju i czerwcu (w zależności od
państwa)
odbyła
się
I
edycja
Narodowego Seminarium dla członków
Lokalnych Grup Wsparcia (ULSG)
prowadzona
przez
krajowe
grupy
URBACT.
Co więcej, wszyscy partnerzy rozpoczęli
działalność Lokalnych Grup Wsparcia (ULSG). W
trakcie
spotkań
prowadzą
prace
nad
opracowywaniem Lokalnego Planu Działania
(LAP).

Spotkanie rozpoczynające projekt i
warsztaty w Ulm
Spotkanie to było pierwszą okazją dla wszystkich
partnerów, Eksperta Wiodącego – Jean-Jacques
Terrin i Sekretariatu Urbact reprezentowanego
przez Raffaele Barbato, do spotkania się i
zapoznania z tematyką oraz działalnością w
ramach projektu.

Najważniejszą częścią spotkania były warsztaty, w
trakcie których wszyscy opracowywali wspólną
metodologię dla projektu, dzielili się opiniami oraz
omawiali pięć tematycznych warsztatów, które odbędą
się w trakcie trwania projektu.
W czasie warsztatów, uczestnicy spotkania, przy
wsparciu ekspertów poszerzali swoją wiedzę z
zakresu elementów i wdrażania Lokalnych Planów
Działania.
Każdy z partnerów przygotuje przynajmniej jedną
prezentację na temat rozwiązań ze swoich obszarów
oddziaływania projektu, które przedstawione zostaną
w trakcie warsztatów tematycznych.
Celem tych prezentacji jest zapoznanie pozostałych
partnerów
z
fachową
wiedzą
ułatwiającą

prowadzenie
bardziej
zaawansowanych,
skutecznych działań.
Wszyscy będą uczestniczyć w pracach nad
Tematyczną Mapą Koncepcji (Myśli) w czasie
specjalnie poświęconych temu sesji.

Warsztaty tematyczne
Pięć
warsztatów
tematycznych
zostanie
zorganizowanych w Örebro, Creil, Lugano, Rostocku
i Gironie. Ich tematyka będzie rozbudowana i
różnorodna: “Planowanie miasta i mobilność”,
“Udział władz, samorządów”, “Nowe technologie –
inteligentne miasta”, “Ekonomia”.
Poniżej przedstawiono
warsztatów:

krótki

opis

tematyki

Planowanie miasta i mobilność
Skupiają się na: Jak węzły intermodalne (kolejowe)
mogą wpłynąć na przebudowę otaczających
terenów, które rzadko pokrywają się z granicami
interesów ekonomicznych i politycznych? Jak
opracować odpowiednie narzędzia planowania,
oparte na mobilności, które pogodzą wszystkich
korzystających i świadczących usługi w węźle?
Udział władz, samorządów
Skupiają się na: Jak sprawić, by użytkownicy i
interesariusze byli świadomi, że węzeł powinien
służyć wszystkim, a dobrze zorganizowany może
stać się siłą napędową dla działań lokalnych? Jak
zachęcić ludzi do udziału w procesach planowania i
jak rozwijać interdyscyplinarne podejście przy
opracowywaniu lokalnych planów?

Seminarium
dla
polityków
oraz
przedstawicieli miast URBACT w
Brukseli
Seminaria kierowane są do polityków oraz
wybranych przedstawicieli miast biorących udział w
obecnie
realizowanych
projektach
programu
URBACT. Cykl szkoleń ma zapewnić lepsze
zrozumienie europejskiej polityki miejskiej, przegląd
elementów zintegrowanego i zrównoważonego
rozwoju oraz praktycznych narzędzi niezbędnych do
zarządzania projektami. Wszyscy zostaną także
zapoznani z metodami, technikami przekazywania
informacji np. o podjętych decyzjach. Wiedza i
doświadczenie pozyskane w tych seminariach będą
szczególnie przydatne w rozwoju i funkcjonowaniu
Lokalnych Grup Wsparcia oraz pomogą przy
opracowywaniu Lokalnych Planów Działania.
Politycy oraz przedstawiciele miast z Reggio Emilia,
Ulm i Ciudad Real zostali wybrani spośród
wszystkich kandydatów do udziału w szkoleniach.
Pierwsze seminarium przeprowadzono w kwietniu w
Brukseli. Wzięło w nim udział 30 prezydentów
(burmistrzów), polityków i radnych z 15 krajów.
Tematem przewodnim była integracja. W trakcie
spotkania omawiano m.in. sposoby pokonywania
napotkanych barier i rozwiązania problemów, które
mają charakter ponadlokalny i wykraczają poza
kompetencje decydentów.

Nowe technologie – inteligentne miasta
Skupiają się na: Jak wykorzystać nowoczesne
technologie (1) do komunikacji, przekazywania
użytkownikom wiadomości na temat potencjału
węzłów, oferowanych usługach, w tym połączeń
(informacje w czasie rzeczywistym) (2) do zbierania
danych niezbędnych do określenia sposobu
funkcjonowania węzłów, potrzeb użytkowników (np.
integracja informacji i sprzedaży biletów, systemy
płatności z różnych kanałów), które umożliwią
zwiększenia ich potencjału?
Ekonomia
Skupiają się na: Jak promować i wspierać
zrównoważony
rozwój
miejskich
obszarów
węzłowych? Jakie są efekty zagospodarowania
takiego węzła? Badania na temat: Jakie nowe
działania powinny zostać przeprowadzone, a jakie
kontynuowane? Jakich wskaźników używają firmy w
celu określenia potencjalnej lokalizacji ich usług?

Kolejne spotkania odbędą się we wrześniu i
grudniu 2013 roku.

Narodowe Seminaria dla członków
Lokalnych Grup Wsparcia (ULSG)
URBACT przygotował Narodowe Seminaria dla
członków Lokalnych Grup Wsparcia (ULSG), w
trakcie których zdobywają oni wiedzę praktyczną,
potrzebną do realizacji idei partycypacyjnego
planowania.
Seminaria mają kilka istotnych celów. Przede
wszystkim
powinny
zapewnić
uczestnikom
możliwość lepszego zrozumienia metody URBACT
oraz zasad polityki partycypacyjnej. Szkolenia mają
również na celu poszerzyć szeroki zestaw
umiejętności, które przydadzą się koordynatorom i
członkom ULSG w prowadzeniu skutecznej
działalności przez cały okres realizacji projektu.
Umożliwiają im również wymianę pomysłów i
doświadczeń oraz rozwijają ich zdolność do
współpracy, w ramach projektu, z instytucjami
zarządzającymi.
Pierwsza edycja seminarium odbyła się we
wszystkich państwach, w językach narodowych, w
maju oraz czerwcu. Udział w nich wzięli
przedstawiciele wszystkich projektów programu
URBACT.

Uniwersytet Letni URBACT w Dublinie
Uniwersytet Letni, kierowany do organizacji
partnerskich oraz członków Lokalnych Grup
Wsparcia (ULSG) zorganizowany zostanie w
Dublinie w dnia 28-31.08.2013 roku. Jest to bardzo
ważne wydarzenie dla wszystkich zaangażowanych
w projekty i sieci URBACT. To 3-dniowe
seminarium, wraz z wizytami studyjnymi, jest
wyjątkową okazją dla specjalistów kreowania
przestrzeni miejskiej, polityków i decydentów do
rozwoju swoich umiejętności oraz współpracy z
ludźmi z całej Europy. Głównym celem jest
poszerzanie kompetencji w zakresie kreowania
efektywnej polityki miejskiej w oparciu o proces
partycypacyjny
oraz
opracowanie
twórczych
rozwiązań skutecznych w Lokalnych Planach
Działania. Program Uniwersytetu będzie opierał się
na sesjach interaktywnych, z dużą ilością pracy w
małych grupach oraz ćwiczeniach. Ponadto, głos
zabiorą międzynarodowi eksperci i praktycy, którzy
przygotują inspirujące dyskusje w wielu obszarach
tematycznych.

Wiadomości

Konkurs Rysunkowy dla Dzieci URBACT –
Narysuj swoje idealne miasto!
Europejski Dzień Współpracy odbędzie się 21
września 2013 roku. Kampania jest organizowana
przez INTERACT. Podkreśla znaczenie współpracy
międzynarodowej w Unii Europejskiej i dąży do
zaangażowania społeczeństwa w współpracę
terytorialną.
W ramach tego wydarzenia, URBACT organizuje
europejski, międzynarodowy konkurs rysunkowy dla
dzieci w wieku 6-12 lat. Jeśli mieszkasz w mieście,
które uczestniczy w projekcie URBACT, zachęć
dzieci do udziału w konkursie!
Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 20 września 2013
roku. Wszystkie nadesłane prace powinny
odzwierciedlać temat “Moje idealne miasto”. Rysunki
powinny być wysłane do Sekretariatu URBACT do 1
lipca 2013 roku.
Wszystkie prace będzie można oglądać w trakcie
Uniwersytetu Letniego URBACT w Dublinie, na
dedykowanej wystawie. Uczestnicy Uniwersytetu
będą oddawać głosy na najładniejsze ich zdaniem
grafiki. Rysunki będą również opublikowane na
stronie internetowej URBACT, poprzez którą
wszyscy zainteresowani będą mogli również
głosować na najlepsze prace.
Laureat konkursu ogłoszony zostanie 20 września,
dzień przed Europejskim Dniem Współpracy.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem:
http://urbact.eu/en/news-and-events/viewone/news/?entryId=5253
Bądź na bieżąco z ENTER.HUB i innymi
projektami prowadzonymi w ramach programu
URBACT!
Więcej informacji:
http://urbact.eu/enter.hub
http://urbact.eu/
enter.hub@municipio.re.it

