Hírlevél
Beszámoló a Vital Cities 4. nemzetközi találkozójáról Budapest, Magyarország
Időpont: 2017. november 14-16
A találkozó célja: A Vital Citeis projekt keretében készülő Integrált Akciótervek
munkaverzióinak áttekintése, értékelése

November 14. kedd
A kilenc partner település Pecha Kucha stílusú prezentációt tartott az Intergált Akciótervek ( a
továbbiakban: IAP-ok) állásáról. Ezt követően workshop keretében az egyik meghívott
szakértő a projekt ötletek EU-s finanszírozású projektekbe építéséről tájékoztatta a
résztvevőket. A szakértő jelezte, hogy a partnerek a készülő IAP-ekből négy projektet
kiválaszthatnak, és szakértői javaslatot kérnek azok egyéb EU-s projektek keretében történő
továbbfejlesztésére. A workshopon bemutatott EU direkt finanszírozású program rövid
áttekintését az 1-es számú melléklet tartalmazza.
A rendezvényen egy jóga órát és egy néptánc workshopot tartottunk a megjelentek
megmozgatására valamint azért, hogy a sajtó számára fotókat készíthessünk. Délután a
Cziffra György parkban tettünk helyszínlátogatást, illetve hajós tanulmányútra is meghívtuk a
résztvevőket.

Hasznosítható ötletek az IAP-okból:
 Feminista szempontok behozatala a közterületi tervezésbe, hangsúlyozott figyelem a
nők eltérő igényeire.
 Okos pad: napelemes telefon töltővel és világítással felszerelt betonpad (árajánlatot
bekértük és megkaptuk nettó 960 EFt + ÁFA).
 Okos telefonos applikációk, melyek alkalmasak közterület használati adatok
gyűjtésére.
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November 15. szerda
Workshop az IAP projektjeiről, az indikátorokról. Itt a szakértők rövid visszajelzést adtak az
előző napon elhangzott akciótervekre, kiemelve az egyes partnerek esetében, hogy melyek a
mások számára hasznosítható elemek. A vendégeink számára Szalkai Lajos vezetésével
bemutattuk az AJAMK-ot, az ott megrendezett programokat. Délután a Dagály sétányon és a
Vizafogó lakótelepen tettünk helyszíni látogatást.

Hasznosítható ötletek:
 A konferencián elhangzottakat, a tapasztalatokat át kell adni az UHCs tagoknak. Még
most sem késő új UHCs tagok bevonása a folyamatba.
 Az innovációhoz „tervezett káosz” környezet megteremtése szükséges. Meg kell
teremteni a körülményeket, hogy a sokféle szaktudás együttműködjön meghatározott
témákban, és senki se tartsa magát a téma kizárólagos szakértőjének (pl: az én értek a
parkokhoz, a sporthoz, a kommunikációhoz megközelítés helyett, mi mind értünk
kicsit hozzá és egyikünk sem ért hozzá teljes komplexitásában).
 Ne elégedjünk meg azzal a szintű lakossági részvétellel, amit elértünk. Ki kell nyúlni a
nehezebben megszólítható lakossági csoportok irányába (azok akik nem járnak a
workshopokra).
 urbosulutions.com, dokkoló nélküli közösségi kerékpár rendszer
 rute4U – fogyatékosbarát útvonalakat tartalmazó térkép készítő, a felhasználók maguk
készítenek térképet azokról az útvonalakról, melyek jól használhatók kerekes székkel,
valamint az ilyen szempontból problémás helyekről. Budapesti projekt.
 Okos város technológiák, közterületi szemétpréssel ellátott nagy gyűjtőedény:
bigbelly.com
November 16. csütörtök
A koordinációs értekezleten az alábbi információk hangzottak el:
 A harmadik beszámolási időszak 2017. december 31-én zárul.
 A partner beszámolót 2018. január 15-ig kell leadni, projekt szintű beszámoló leadási
határideje 2018. március 31.
 Projekt szinten eddig 48,17 %-ot költöttünk. A külső szakértői díjak 36%-át költöttük
csak el, javasolják ezen kiadások gyorsítását.
 Az URBACT értékelte a félidős beszámolót. Költségvetési szempontból
átprogramozásra nincs szükség, a 20%-os rugalmassági szabály keretében a szükséges
módosítások kezelhetők.
 Sibenik jelezte, hogy többlet forrásra van szükség, kérdése, hogy hogyan oldható meg.
(Válasz: A projekt partnerek átadhatnak egymásnak forrást, kölcsönös megállapodás
esetén. )
 A Vital Cities brand és logó kapcsán munkacsoportot hoznak létre részletes javaslat
kidolgozására a Loulé zárórendezvényre az alábbi tagokkal: Loulé, Birmingham,
Liepaja, Budapest 13.
 Rieti nem vett részt a konferencián. Választások voltak, a vezetés lecserélődött. A
konferenciát követően a vezető partnernél jelentkeztek, folytatják a részvételt.
 A Záró konferencia 2018. március 20-22. között lesz Louléban, Portugáliában.
Az alábbi táblázat a projekt egészének pénzügyi helyzetét mutatja be a 2. projektbeszámoló
keretében történt elszámolások alapján. Látható, hogy több más partnerhez hasonlóan
kerületünk (illetve a Zrt) is kevesebb mint a költségvetés felét használta a beszámolóig fel.

