Hírlevél
Beszámoló a Vital Cities 3. nemzetközi találkozójáról Ritei, Olaszág
Időpont: 2017. május 10-12.
A találkozó célja: A Vital Citeis projekt félidős eredményeinek áttekintése, további tennivalók
egyeztetése.
Május 10. szerda

Polgármesteri köszöntő és szakmai beszámoló
Mélymerülések átfogó tapasztalatai (a vezető szakértő összefoglalója):
Minden helyzetfeltáró munkarész más minőségű és mélységű. Követendő példa a XIII kerület, mely
már a helyzetfeltárás munkarész során az Integrált Akcióterv készítésének részeként kezelte a
helyzetfeltáró dokumentumot. Meggyőző volt a vezető szakértő számára, ahogy az Integrált
Akciótervben visszaköszönnek a helyi workshopokban megjelenő ötletek és javaslatok. A települések
nyitottak és „őszinték” voltak a helyzetfeltárás során a jó példák mellett a kihívások bemutatásában is.
Minden önkormányzat természetesen egyedi, a projekt tartalmát a helyi adottságokhoz,
lehetőségekhez és az igényekhez kell igazítani. Ez a helyi projekt menedzsment csoport felelőssége.
A vezető szakértő nagy elismerésnek tekintette Borszéki alpolgármester úr megjegyzését a budapesti
látogatás végén, mely szerint a szakértő csoport hasonló értékelését adott a témát és a kihívásokat
illetően, mint amire mi is jutottunk. Az iskolák és a sportklubok megszólítása fontos feladat, ha ez
sikeres, akkor az a projekt egészének sikerességét nagyban segítheti. Mind a 10 résztvevő településnél
megfigyelhető az önkormányzat szervezeti egységei közötti intenzívebb kooperáció a projekt kapcsán.
Az integrált szemlélet, szervezetek, szervezeti egységek közötti együttműködés kulcs a sikerhez.
Fontos, hogy a projekt továbbvitele érdekében további programokhoz, projektekhez, szervezetekhez
való kapcsolódás, hálózatépítés is történjen.
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A projektek igyekeznek az érintettek korosztályát meghatározni, több helyen is a fiatalok és az idősek
kerülnek előtérbe. A keresőképes középkorosztály körében okoz legnagyobb problémát az inaktivitás.
A projekt keretében mi is erre a korosztályra szeretnénk fókuszálni az elkövetkezendő években.
A témakör másik vetülete a kerületi lakosok „túlkényeztetése”. Nagyon sok önkormányzat számos
programot, szolgáltatást biztosít a lakosok számára. Ennek a kedvezőtlen mellékhatása, hogy ezáltal a
lakosok kevésbé motiváltak az önszerveződő sportolásra, így a sport szolgáltatások biztosítását az
önkormányzattól várják. A XIII. kerület ötletei között az akcióterületünket (Árpád hídfő lakótelep)
illetően, egy önszerveződő sportszer (ping-pong felszerelés, labda, sakk) kölcsönzés kialakítása,
„sporttárs” kereső applikáció – intelligens város informatika – tesztelése szerepel. Fontos figyelni a
SMART kritériumoknak való megfelelést (Specific, mint specifikus, Measuralble, mint mérhető,
Attainable, mint elérhető, Realistic, mint valószerű és Timely, mint időszerű), valamint a folyamatos
monitoringozást.
Az aktív (közösségi, gyalogos, kerékpáros) közlekedés lehetőségeinek kihasználása sokat segíthet
ebben. A Kelet-Európai országok jobb helyzetben vannak ezen a téren, mint a nyugatiak. Fontos, hogy
helyi identitás teremtésben is segítséget nyújtson ez a fejlesztés. Az előadást követően a települési
küldöttségek értékelték a Mélymerülés látogatás módszertanát.

A délután folyamán a delegációk meglátogatták Rieti atlétikai stadionját. A stadion önkormányzati
tulajdonban van és díjmentesen bocsátja a helyi atlétikai klub rendelkezésére. A klub, a létesítmény
üzemeltetésére és a sportfoglalkozások lebonyolítására maga teremeti elő a forrást (céges
szponzorációval jórészt). Az egyik szponzor éppen most lépett vissza, így e miatt bajba kerültek. Az
egyesületben a városi gyerekek szinte mindegyike megfordul hosszabb-rövidebb ideig. Nem a
versenysport a cél, hanem a sportos életre nevelés, viszont a versenysport eredményeink keresztül
lehet csak a szponzorokat bevonzani.

A Mélymerülések tapasztalatait a munkacsoportok az atlétikai stadionban tartott prezentációban
foglalták össze. A módszert valamennyi delegáció hasznosnak ítélte. A helyi tervekkel,
elképzelésekkel kapcsolatban hasznos javaslatokat, észrevételeket kaptak egy kívülálló szakértői
szempontból. Késő délután egy „Történeti túrára” került sor, ahol Rieti természeti értékeit (folyó) és
épített örökségét (római kori maradványok, középkori várfal és épületek) tekinthettük meg. Este a
folyó parton „Városi jóga” foglalkozás zárta a napi szakmai programot.

Május 11. csütörtök
Fő téma: Integrált Akciótervek (Integrated Aciton Plans IAP) készítésének állapota, továbblépés
irányai. A partnertelepülések delegációi prezentációkban tájékoztatták a többieket, hogy hol tart az
IAP készítés, hogyan tervezik a továbblépést. IAP további lépéseinek kapcsán fontos, hogy a tartalom
az URBACT program holnapján szereplő minták figyelembevételével álljon össze. Nagyon fontos a
mérhetőség, a kimeneti- és eredményindikátorok meghatározása.

Városházi workshop

A prezentációkat követően a vezető szakértő az URBACT program párhuzamosan futó, hasznosítható
ötleteket tartalmazó projektjeire hívta fel a figyelmet:

 City Centre Doctor: Cultura Nova fesztivál Heerlen (NL), fényfestéssel. A város
elnyerte az „év rendezvényvárosa” címet a közterületi rendezvények nagy száma
miatt.
 Creative Spirits, Waterford UK, művészek meghívása falfestésre a lepusztult
városrészeknél szervezett művészi akciókra
 Change! Social design of public services, Brixton UK, Ideiglenes sportesemények
szervezése a kihasználatlan területeken
 Refill, Ghent BE, az üresen álló szabad területek használata ideiglenes jelleggel, ipari
csarnokok sport célú használata.
A későbbi beszélgetések során URBACT programon kívüli ERFA programok is felmerültek, melyek
forrást biztosíthatnak pl. a Vital Cities projekt keretében megfogalmazott fejlesztési javaslatok
megvalósítására. Ilyen pl. az Innovative actions program, mely forrásait a Rieti Önkormányzat egy
használaton kívül vágóhíd helyén épülő kulturális és művészeti központ kialakítására használja fel. A
forrás hasznosítható lehet az intelligens város jellegű fejlesztések esetében is.

Az egyeztetés során prezentáció hangzott el arról, hogy fontos, hogy a Vital Cities projekt folyamatát
a települések lakosai is érzékeljék, a program megjelenjen közterületi sport rendezvényeken. Loulé
például civil partnerek aktív bevonásával (alacsony költségvetésű) programsorozatot szervez:

 Aktív augusztus rendezvény, 60 ingyenes rendezvény 82 óra testmozgás: zumba, jóga,
box, pilates, A civil partnereket felkérik, hogy önkéntes alapon közterületi
rendezvényeket tartsanak.
 Két hét Vitális Város, 55 rendezvény 96 óra testmozgás,
 Klubok az iskolákban: A sportklubok meglátogatják az iskolákat, hogy a sport
tevékenységüket népszerűsítsék
 Sportszemélyiségek az iskolákban: Híres sportolók meglátogatják a kerületi iskolákat,
előadást tartanak a személyes történetükről és a sportról.
 Aktív Húsvét: partnerek szervezésében 43 rendezvény (Pilates, Zumba, Fitnesz,
Boksz, Séta, stb.) 72 óra testmozgás, 1400 résztvevő. Költség 100 EUR összesen,
mivel az önkormányzat csak a szórólapokat és a facebook kommunikációt biztosította.
A nap végén a delegációk a helyi agrár iskola tanuló állattelepét, szántóföldjét és borászatát látogatták
meg. Rieti nagy hangsúlyt fektet az egészséges étkezés népszerűsítésére, valamint a helyi termények
és termékek hasznosítására. A térség gazdaságának élénkítése, a munkahelyteremtés is legalább olyan
fontos cél, mint a lakók életminőségének javítása.

Helyszínlátogatások
Az esti vacsora során került sor projekt Irányító Bizottságának egyeztetésére:

 Loulé alpolgármestere (Hugo Nunes) a projektvezető feladatkörét átadta munkatársa
számára. Ősszel önkormányzati választások lesznek Portugáliában, így arra szeretne
fókuszálni.
 Az őszi „hajrá előtti” (Locker room) konferenciára Budapesten November 14 kedd -16
csütörtök között kerül sor. Három egész napra lesz szükség a lebonyolításhoz. A
konferencián már részletesen kell prezentálni az IAP-ket.
 Költségvetési átcsoportosításra egyelőre nincs szükség.
A vacsora alatti beszélgetés keretében az URBACT program titkárság projektvezetőjével egyeztettünk
a projekt adminisztráció terheiről. Jeleztük, hogy többlet terhet jelent a Zrt. számára, hogy míg a kiírás
szerint a résztvevő kollegák munkaideje egyszerűsített módon, a munkaidő adott százaléka szerint is
elszámolható, addig a beszámoló soron tételes munkaidő nyilvántartást kértek tőlünk, ami jelentős
adminisztrációs terhet jelentett. Az URBACT projektvezetője jelezte, hogy a konkrét kérdést illetően a
magyarországi ellenőrző hatóság (Széchenyi Programiroda) követelményei miatt volt erre szükség,
nem az URBACT központ elvárásai miatt.

Május 12. péntek
A pénteki egyeztetés témája a Vital Cities brand bevezetése volt. A projekt közben merült fel
ötletként, hogy a projekt keretében keressük annak a lehetőségét, hogy Európai Uniós szinten a Vitális
Város cím bevezetésére kerüljön. A cím, a jelen projekt prioritásait (közterületi testmozgás
lehetőségeinek támogatása, társadalmi kohézió erősítése a közösségi sport eszközeivel, partnerség) és
céljait valló önkormányzatok pályázhatnának. Pályázatuk elbírálását egy EU szintű bizottság végezné.
A brand megteremtéséhez menedzsment biztosítása, bevonható források feltérképezése szükséges. A
kérdést részletesen a budapesti konferencia keretében tárgyaljuk majd.

További tennivalók:
Vital Cities budapesti konferencia november 14-16
A projektet népszerűsítő rendezvények, programok, szórólapok
IAP továbbfejlesztés







Projektötletek összeírása, indikátorokkal
Őszi ütemterv elkészítése
Közvélemény kutatás beillesztése
Külföldi jó példák fejezet
Kapcsolódási lehetőségek további EU-s projektekhez

