
Inteligentne rozwiązania w zielonych 
projektach URBACT w Polsce i Europie





MIĘDZYNARODOWA WYMIANA 
DOŚWIADCZEŃ

Miasta wymieniają się między sobą 
doświadczeniem oraz wzorcami 

rozwiązań. Uczą się od siebie 
nawzajem poprzez przejmowanie 

dobrych praktyk w zakresie 
projektowania i wdrażania 

zintegrowanych polityk miejskich  

BUDOWANIE POTENCJAŁU

Zwiększenie zdolności praktyków 
miejskich oraz decydentów do 

rozwijania zintegrowanego i 
partycypacyjnego podejścia do 

rozwoju miast. 

ROZPRZESTZRENIANIE KAPITAŁU
Przekazywanie wiedzy, zaleceń 

administracyjnych oraz 
pokazywanie przykładów dobrych 

praktyk szerszemu gronu praktyków 
oraz osobom kształtującym politykę

SIECIOWANIE KSZTAŁCENIE PLATFORMA 
WIEDZY

3 główne kierunki działań



Sieci Transnarodowe

Miasta ze podobnymi problemami 

łączą się by uczyć się od siebie 

nawzajem i pracują nad 

zintegrowanymi politykami

Poziom miasta
Lokalni Interesariusze pracują 

wspólnie w celu wypracowania 

Zintegrowanych Planów Działania

Polityki / 

Zintegrowane Plany 

Działań

Wiedza
Dobre praktyki, 

rekomendacje dot. 

Polityk, itd.

URBACT

Finansowanie

Metody

Wiedza 

ekspercka

Budowanie 

potencjału



UKOŃCZONE SIECI 
PLANOWANIA DZIAŁAŃ:

- 14 SIECI

- 12 MIAST

OBECNE SIECI WDRAŻANIA:

- 2 SIECI / 2 MIASTA

DOBRE PRAKTYKI 
URBACT:

- 4 MIASTA

Tematy m.in.: innowacje 

społeczne, wspieranie 

młodych mieszkańców 
miast



OBECNE SIECI 
TRANSFERU:
- 16 SIECI
- 14 MIAST

Tematy m.in.: 
rewitalizacja 

zabytkowych dzielnic, 
wolontariat



NOWE SIECI PLANOWANIA 
DZIAŁAŃ:
- 8 SIECI
- 8 MIAST

Tematy m.in.: gospodarka 
o obiegu zamkniętym, 

turystyka, komunikacja, 
zielona infrastruktura



RU:RBAN
Rolnictwo miejskie jako odpowiedź na zmieniające się warunki w mieście. 

Narzędzie integracji społecznej i rewitalizacji miast.



CAEN

WIEDEŃ 

KRAKÓW

SALONIKI

RZYM

WILNO

A CORUNA

Partnerzy projektu



Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie bierze udział w unijnym projekcie „RU:RBAN - Rolnictwo miejskie jako odpowiedź na zmieniające się
warunki w mieście. Narzędzie integracji społecznej i rewitalizacji miast” stanowiącym pewnego rodzaju przygotowanie do unijnych
regulacji dotyczących ogrodów społecznych.

RU: RBAN ma na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców oraz lokalnej administracji na temat roli rolnictwa na obszarach
zurbanizowanych jako środka promowania nowych możliwości współpracy w zakresie rewitalizacji i odporności miast, włączenia
społecznego, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Istotne również jest wypracowanie ścieżki, którą obrać będą mogli mieszkańcy chcący tworzyć ogrody społeczne. Z jednej strony mowa
np. o poszerzaniu wiedzy ogrodniczej, czy szukaniu źródeł finansowania, z drugiej strony o kształceniu kompetencji liderów takich miejsc,
którzy stają się motorem napędowym dla lokalnej społeczności, gdy mowa o zaangażowaniu na rzecz najbliższego otoczenia, a później na
rzecz miasta.

Projekt zakłada, że w ciągu najbliższych dwóch lat 6 miast: Coruña, Caen, Kraków, Loures, Thessaloniki, Wilno oraz Rzym będą dzielić się
wiedzą i doświadczeniem na temat ogrodów społecznych w mieście.



Sieć Transferu opiera się na „modelu zarządzania ogrodami miejskimi” będącego dobrą praktyką Rzymu. Zamierzeniem sieci jest, aby
przetransferować je do odległych od siebie geograficznie miast UE i tym samym zapewnić wymianę doświadczeń i zwiększenie
zdolności lokalnego zarządzania takimi ogrodami. Zostaną podjęte wysiłki na rzecz przeniesienia trzech odrębnych powiązanych ze sobą
składników tematycznych, na które podzielono dobrą praktykę:

Sieć transferu jest rozwijana w dwóch fazach:
Faza 1| 6 miesięcy (zakończona): 4 kwietnia 2018 – 4 października 2019
Faza 2| 24 miesiące (w toku): grudzień 2019 – grudzień 2020

1) budowanie potencjału w organizowaniu ogrodów społecznych
2) inspirowanie i szkolenie ludzi do zarządzania ogrodami społecznymi
3) zarządzanie ogrodami miejskimi i wypracowanie regulacji na poziomie miasta



Krakowski City Transfer Plan

Podczas spotkań członkowie Lokalnej Grupy Wsparcia (w skład 
której wchodzą przedstawiciele administracji, organizacji 
pozarządowych, uniwersytetów oraz ogrodów społecznych) 
pracowali nad „City Transfer Plan”, czyli planem wdrożenia 
dobrej praktyki Rzymu. Oczekiwanym wynikiem do końca 2020 
roku są:

• Regulacje prawne w formie uchwały

• 9 funkcjonujących ogrodów społecznych

• 7 przeszkolonych tzw. Gardeniserów (liderów ogrodów 
społecznych)

• Model ewaluacji różnych typów ogrodów społecznych 
(przyszkolny, przy instytucji kulturalnej, przy przyszpitalne 
itp.)

• Podręcznik zakładania i prowadzenia ogrodów 
społecznych wraz z repozytorium wiedzy ogrodniczej

• Kampania informacyjno-edukacyjna nt. ogrodów 
społecznych w Krakowie





TROPA VERDE – nagradzamy 
recykling!

Projekt powstał w Santiago 

de Compostela w 2015 r.

Zidentyfikowany jako jedna z 

ok. 70 dobrych praktyk w UE.

Do tej pory wdrożony 

w 8 hiszpańskich miastach 

różnej wielkości.



TROPA VERDE – nagradzamy 
recykling!

Cel strategiczny:

Zachęcanie do sortowania 

odpadów oraz promowanie 

recyklingu poprzez nagradzanie 

zachowań odpowiedzialnych 

ekologicznie.



TROPA VERDE – nagradzamy 
recykling!
Cel operacyjny: 

Pozyskiwanie czystych 

odpadów:
- elektrodpady, 

- gruby plastik,

- makulatura,

- butelki PET,

- baterie,

- tonery,

- żarówki,

- olej, zdjęcia RTG.



TROPA VERDE – nagradzamy 
recykling!

Kluczowy element projektu:

Platforma www 

(z elementami gry miejskiej) 

promująca  współzawodnictwo 

w zakresie zbiórki odpadów 

przeznaczonych do recyklingu.



TROPA VERDE – nagradzamy 
recykling!

Każdy uczestnik ma 

indywidualne konto 

(logowanie także przez 

FB), 

wbija nr otrzymanego 

kuponu i zamienia 

odpady na „gwiazdki” 

(punkty), które uprawniają 

do nagród / zniżek od 

instytucji publicznych i 
lokalnych firm.



TROPA VERDE – nagradzamy 
recykling!

Rodzaje nagród - przykłady:

- darmowe bilety na parkowanie, do teatru, 

muzeów, na basen, koncerty, mecze,

- zniżki w sklepach i restauracjach 

i zakładach usługowych (optyk, weterynarz, 

salon masażu, akademia tańca (5-50%),

- darmowe usługi – np. fryzjer.

Razem = 125 sponsorów w SCQ (publicznych i 

prywatnych).





• Celem sieci jest stworzenie w Opolu przestrzeni, w której 
zrealizowane zostaną założenia gospodarki o obiegu 
zamkniętym i gdzie obywatele będą mogli wymieniać 
rzeczy na zapobieganie marnotrawstwu.

• „ReUżytkownia” – tak nazwano miejsce ponownego 
użycia i pomysł cieszy się dużą aprobatą członków LGU

• Kolejna idea projektowa - wspólne warsztaty dla dzieci i 
seniorów o naprawianiu urządzeń i przedmiotów 
codziennego użytku

RESOURCEFUL CITIES



Tak może wyglądać „Re-użytkownia”



Pierwszy FREESHOP w Poznaniu –”Podzielnia”



Przykład z Hagi







Cele BeePathNet

 Uświadamiać o roli pszczół dla różnorodności 

biologicznej i samowystarczalności żywnościowej.

 Wzbudzić entuzjazm odnośnie miejskiego pszczelarstwa.

 Utworzyć międzynarodową sieć miast przyjaznych dla 

pszczół.

 Sprawić, by pszczelarstwo miejskie stało się integralnym 

elementem miejskiego stylu życia.





Health & Greenspace – zielone 
przestrzenie w mieście dla 
poprawy jakości życiaWykorzystanie błękitno-

zielonej infrastruktury 
(BZI) dla poprawy 
jakości życia w mieście, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
rozwiązań opartych na 
przyrodzie (NBS). 

Poznań rozwijać będzie 
ideę tworzenia nowych i 
otwierania istniejących 
terenów zieleni na 
mieszkańców, 
wpływając na ich 
zdrowie i na adaptację 
Miasta do zmian 
klimatycznych.



KRAJOWY PUNKT URBACT
 Jest współpracą między ZMP i ŚZGiP

 Strona  urbact.eu/urbact-polska

 Biuletyny, wywiady, opisy zdarzeń, informacje

 'Toolkit' i inne dokumenty oraz raporty do pobrania ze strony

 Strona facebook Krajowy Punkt Kontaktowy , Twitter - @URBACTpl

 Pomoc dla potencjalnych partnerów URBACT III

 Kontakt: aldo.vargas@zmp.poznan.pl info@urbact.pl 

 Koordynator: Aldo Vargas-Tetmajer, ZMP


