Hírlevél
Beszámoló a Vital Cities 1. nemzetközi találkozójáról Birmingham, Nagy Britannia
Időpont: 2016. július 18-21
A találkozó célja: A Vital Citeis projektben elindítása, az „önértékelések” és az UHCs
találkozók előkészítése.

Az URBACT III. program keretében futó VITAL CITIES (Vitális Városok) projekt keretében
Birminghamben került sor a július 18. és 21 között a nyitó konferenciára.
A nyitó konferencia során megtekintettünk néhány, a városi sportolással, aktív életmóddal
kapcsolatos helyi példát (Birmingham Bicikli Forradalom projektet, Nyitott Park projektet,
Aktív utcák projektet).

A konferencia fő feladata azonban a projekt lebonyolításának előkészítése, a további
tennivalók pontosítása, a projekt adminisztrációval kapcsolatos feladatok egyeztetése volt. A
pályázat keretében kerületünk két projektelemet készít el:
1.

Bemutatjuk az Árpád hídfő komplex megújításának előkészítési folyamatát, kiemelve
az AngyalZÖLD+ stratégiában elfogadott társadalmi egyeztetési protokollt. A Vital
Cities projektben való részvétel révén a partner városok által alkalmazott, illetve az
Urbact szakértők által ismert innovatív közterületi berendezések, a közterületek
rekreációs használatát segítő információs technológiák (pl. mobil alkalmazások)
átvétele jelenthet majd hozzáadott értéket a projekt folyamán.
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2.

A projekt keretében felálló kerületi Urbact Helyi Csoport feladata az, hogy
kerületünk meglévő sport stratégiájának 2019-ben esedékes felülvizsgálatához
széleskörű társadalmi egyeztetéssel készítsen ajánlásokat, az egészségügyi, illetve
szociális szempontra is figyelemmel, az egészséges életvitel közterületi feltételeinek
javítására, a meglévő kapacitások jobb kihasználására, társadalmi akciók
lebonyolítására. Az így készülő ajánlások alapján a Zrt. SKult13 divíziója készíti elő a
képviselő testület számára elfogadásra szakmai javaslatát (szükség szerint megszűrve
és kiegészítve a társadalmi egyeztetésen elhangzott ötleteket).

A projekt alapvető célja az aktív, egészséges életmód népszerűsítése a közterületi rekreációs
lehetőségek bővítésével. A program keretében a résztevő önkormányzatok megismerkednek a
témával kapcsolatos kihívásokkal, nemzetközi példákon keresztül az azokra adható
válaszokra. A projekt elvárása, hogy az UHCs találkozói, és fórumai révén széleskörű
társadalmi konzultációt folytasson le a projekt partner (önkormányzatunk) a település
„vitalizálásával” kapcsolatban.
A projekt menedzsmenti, szervezési feladatokat a Zrt. Közterületi és SKult13 Divízója
együttműködve látja el. Az Urbact Helyi Csoport (UHCs) a kétéves projekt során a projekt
követelményeinek megfelelően legalább 15 alkalommal tart egyeztetést, különböző érintett
szakmai és civil csoportokkal. Az UHCs központi magját, a februári tájékoztatásunkhoz
képest annyival egészítjük ki, hogy javasoljuk az Önkormányzat Tulajdonosi
Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elnökének részvételét a projektben. A
központi team így a következő szervezetekből állna össze:
A pályázati anyagban a kerületünk számára nyújtandó támogatás összege az egyik projekt
partner kiesése miatt 54 000 EUR-ról 61 000 EUR-ra (18 300 E.Ft) növekedett.
A partnertalálkozó elérte célját. Az egyez etetések alapján az UHCs találkozók első,
önértékelési szakaszát sikeresen elbonyolítottuk.

