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BULETIN INFORMATIV URBACT
În centrul oraşului Dublin: Universitatea de Vară URBACT
Mai multe locuri de muncă: Oraşe mai atractive - un cadru de
acţiune urbană pentru crearea de locuri de muncă
Bine aţi venit pe website-ul Universităţii de Vară URBACT!
Raport special – În centrul
oraşului Dublin: Universitatea
de Vară URBACT

Dublin este un partener frecvent în proiectele
URBACT. În timp ce se pregăteşte să îşi
întâmpine delegaţii la Universitatea de Vară
URBACT din luna august, aruncăm o privire la
abordarea dezvoltării urbane în capitala
irlandeză, precum şi la beneficiile participării
sale în patru proiecte URBACT.

Creşterea turismului de croazieră
James Joyce nu şi-ar crede ochilor: în portul din
Dublin, menţionat des în cărţile sale, vase de
croazieră imense, cu dimensiunea a trei terenuri de
fotbal, sosesc săptămânal, debarcând anual mai
mult de 100.000 de turişti pe străzile oraşului. Aceşti
vizitatori străini se bucură de celebra atmosferă
literară a oraşului şi cheltuiesc milioane de euro în
magazinele sale.
O parte a succesului dezvoltării este datorat
participării Dublinului la proiectul URBACT CTUR
Port Cities, care a fost finalizat în 2011. „Proiectul a
reunit primăria şi autorităţile portuare”, explică John
O'Hara, ofiţer adjunct responsabil în cadrul
primăriei pentru planul de dezvoltare. „Înainte de
acest proiect, lucram în eco-sisteme diferite. De
fapt, cele două autorităţi lucraseră pentru prima dată
împreună în vederea construirii unui tunel între port
şi centura oraşului, pentru a devia traficul
camioanelor de pe cheiurile congestionate ale râului
Liffey. Acest tunel a fost inaugurat în 2006.

Un beneficiu pentru ambele părţi
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Apoi a venit proiectul Porturi URBACT, care a reunit
şi mai mult aceste autorităţi. Au negociat planuri
pentru îmbunătăţirea danelor pentru vase de
croazieră şi mai mari care să sosească în Dublin şi,
de asemenea, pentru a face mai atractivi pentru
turişti cei 3km dintre port şi centrul oraşului. „Ambele
părţi au sesizat beneficiile acestor acţiuni”, afirmă
John O'Hara. „Treptat, s-a observat că există o
relaţie de simbioză între port şi oraş. Foarte multe
s-au întâmplat prin iniţiativa Vase de croazieră
URBACT.”

La ora actuală, oraşul este partener în alte două
proiecte URBACT. În proiectul URBACT Markets
strategia sa este de a schimba profilul Pieţei de
legume şi fructe din centrul istoric al oraşului, din
piaţă de desfacere en-gros în punct de vânzare cu
amănuntul, încurajând industria alimentară a
oraşului şi axându-se pe conservarea halei care
găzduieşte piaţa, o structură în stil victorian.
Aceasta este o oportunitate de atragere a oamenilor
în zonă şi de a-i da un nou impuls, precum Pieţei
Borough din Londra”, explică John.

Promovarea unui oraş mai compact şi durabil

Dublinul a trecut prin transformări majore în ultimii
ani. După perioada de boom a „Celtic Tiger” din anii
`90 a urmat neaşteptata criză economică din 2008.
Irlanda a trecut de la o rată a şomajului de 5% la o
medie de 14%, chiar 17% pentru persoanele cu
vârsta de 20 ani. Pentru prima dată în mulţi ani,
tinerii au început să plece din ţară (ca şi Joyce).

Punctul sensibil al emigrării

Emigrarea reprezintă un punct sensibil în această
ţară deoarece a cauzat o perioadă îndelungată de
timp plecarea masivă a celor mai buni şi mai
străluciţi cetăţeni. Nu ne gândeam ca în ultimii treipatru ani să asistăm la o nouă revenire a emigrării”,
spune John. Dar este optimist cu moderaţie pentru
că populaţia de 1.2 milioane a regiunii extinse a
Dublinului indică o oarecare creştere.
În ultimii ani s-a înregistrat un aflux al imigranţilor
către oraş, ajungând în prezent la 15 - 20% din
populaţie, în special polonezi şi chinezi. Acest
fenomen a constituit subiectul participării oraşului
Dublin la alt proiect acum finalizat - OPENCities.
„Imigranţii aduc beneficii pe care nu le prevăzusem”,
explică John. „Utilizează mai eficient spaţiul public
deschis, de exemplu. Deseori puteţi vedea în
weekend familii care îşi petrec timpul de-a lungul
cheiurilor şi în parcul Pheonix, mai mult decât
irlandezii autohtoni.”

Cel de-al doilea proiect este USE ACT, a cărui
tematică este regenerarea urbană. Subiectul s-a
aliniat strategiei primăriei de a promova un oraş
compact şi mai durabil. Gestionează creşterea
populaţiei oraşului prin încercarea de a aduce
oamenii înapoi din oraşele de navetişti în care s-au
mutat atunci când preţurile erau într-o creştere
continuă. Aceştia călătoreau uneori chiar şi 100 de
km cu maşina pentru a ajunge la locul de muncă.
Primăria are un Plan de Acţiune Locală prin care
doreşte să construiască două noi cartiere mari la
periferia oraşului Dublin: unul aproape de aeroport
în zona de nord, şi Pelletstown, în vest, ambele
situate de-a lungul căilor ferate. „Vor fi atât locuinţe
pentru o singură persoană, cât şi pentru vârstnici,
astfel încât oamenii să îşi dorească să trăiască în
acele zone în viitor, decât să locuiască la distanţă
de 30-40 de mile în afara oraşului, adăugând
costurile transportului cu maşina”, explică John. „Au
rămas doar 500 de hectare de teren neconstruit în
oraş şi, din acest motiv, avem nevoie să îl utilizăm
cât mai inteligent.

Povestea de succes a docului



Proiectul USE ACT - website



Proiectul OPENCITIEs - website



Proiectul CTUR - website

4

Mai multe locuri de muncă:
Oraşe mai atractive - un cadru
de acţiune urbană pentru
crearea de locuri
de muncă
Ca parte a proiectului USE ACT, oraşul Dublin a
avut o strategie de dezvoltare a terenurilor
industriale dezafectate. „Acest proiect URBACT
precum şi altele în care am fost implicaţi, au ca
subiect utilizarea eficientă a terenurilor”, spune
John. „Avem 200 de terenuri libere în intravilan,
pornind de la două loturi neocupate, până la terenuri
mari de 10-12 hectare. Încercăm încontinuu să dăm
un nou start acestor zone. Avem în vedere
realizarea unei baze de date a tuturor acestor zone
– aflarea identităţii proprietarului şi încercarea de
restitituire către administraţia locală prin impunerea
de taxe locale, pentru a ne asigura că reuşim să le
integrăm în oraş. Nu numai că nu sunt plăcute din
punct de vedere estetic, dar constituie şi o pierdere
la nivelul oraşului.”
Povestea de succes a dezvoltării Dublinului în ultimii
20 de ani este reprezentată de transformarea
docurilor în centre destinate serviciilor financiare şi
afacerilor. Început în 1987, proiectul continuă prin a
doua fază în cadrul căreia sunt dezvoltate 22 de
hectare de teren în zonele North Lotts şi Grand
Canal Dock. Planul primăriei a ajutat prin
infrastructura existentă în zonă. Sistemul de
tramvaie Luas, cu o reţea de 54 de staţii şi 36 de km
de şine, deţine o linie de-a lungul zonei de nord a
districtului Docklands. „Avem nuclee creative acolo,
care acţionează deja ca nişte magneţi: Google, care
angajează între 2000-3000 de persoane, şi
Facebook”, spune John. Din punct de vedere
cultural avem conferinţe care atrag populaţia în
zonă, dar avem şi o sală de 2000 de locuri la Grand
Canal Dock. Deci nu este doar un parc de afaceri, ci
este vorba de revitalizare şi de a atrage varietate în
zonă. Pentru noi, URBACT a fost o modalitate de a
cristaliza aceste aspecte şi de a le aduce cetăţenilor
şi reprezentanţilor aleşi ai oraşului.

Citiţi mai mult:


Universitatea de Vară URBACT - website



Proiectul URBACT MARKETS - website

Cum putem ajuta oraşele
să ofere locuri de muncă
mai numeroase şi mai bune
în perioada de redresare
economică?
Aceasta este provocarea
cheie la care încearcă să
răspundă lucrarea „Mai
multe locuri de muncă: Oraşe mai atractive - un
cadru de acţiune urbană pentru crearea de locuri
de muncă”, ce face parte dintr-o serie de şase
noi rapoarte tematice URBACT, intitulată
„Oraşele de mâine: Acţiunile de azi". Scris de
Mike Campbell şi Alison Partridge, acest raport
oferă un cadru de acţiune pentru oraşe, care să
sprijine generarea de locuri de muncă. Acesta
poate fi folosit ca un instrument pentru a revizui
şi dezvolta abordări existente, stimulând o
regândire a acţiunilor urbane şi oferind
consultanţă şi îndrumare pentru factorii de
decizie politică şi pentru practicieni.
Raportul „Mai multe locuri de muncă: Oraşe mai
atractive - un cadru de acţiune urbană pentru
crearea de locuri de muncă” se adresează factorilor
de decizie la nivel local, naţional şi internaţional,
preocupaţi de politicile şi măsurile privind ocuparea
forţei de muncă şi calificările profesionale specifice
oraşelor. Raportul stabileşte o abordare holistică,
strategică, coerentă, sistematică şi integrată cu
scopul de a crea mai multe locuri de muncă.

Provocări şi oportunităţi
Cu un numar de 25 de milioane de şomeri, ceea ce
înseamnă mai mult de o persoană din zece, şi cu
un necesar de 18 milioane de noi locuri de muncă
pentru a atinge obiectivul Strategiei Europa 2020
privind rata de ocupare de 75%, agenda locurilor de
muncă este o prioritate în întreaga Uniune
Europeană. Peste două treimi din forţa de muncă a
Uniunii Europene este localizată în oraşe şi unul din
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patru oameni trăieşte în una din cele 40 de
aglomerări urbane cu peste un milion de locuitori.

include o gamă largă de exemple de oraşe, proiecte
şi organizaţii.

„Nu poate exista o soluţie pentru ocuparea forţei de
muncă la nivel european, fără o soluţie la nivelul
oraşelor. Oraşele sunt principalele motoare de
creştere, competitivitate, inovare şi locuri de muncă.
Dar unele oraşe prezintă o ofertă mai atractivă a
locurilor de muncă, pe când altele nu se descurcă la
fel de bine. Este necesar ca toate oraşele să aibă
performanţe mai bune în acest sens, dacă ne dorim
să ne atingem ţintele propuse pentru creşterea
numărului de locuri de muncă”, explică autorii.

Potrivit autorilor lucrării, „modul în care se fac
lucrurile este la fel de important ca ceea ce facem.
Avem nevoie să îmbinăm împreună toate piesele
din puzzle-ul locurilor de muncă într-un mod
sistematic şi coerent în toate instituţiile din oraş”.
Cadrul de acţiune urbană pentru crearea de locuri
de muncă, pentru oameni şi conexiuni, alături de
schimbările determinate de condiţiile economice şi
de
austeritatea
fiscală,
demonstrează,
de
asemenea, că puterea şi capacitatea instituţiilor din
oraşe reprezintă cheia succesului. Toată această
agendă necesită o manageriere eficientă pe plan
politic, de afaceri şi organizaţional.

Aceştia adaugă: „Şi totuşi, ne aflăm în vremuri
tulburi. Criza economică a fost urmată de o perioadă
de austeritate economică şi fiscală, iar redresarea
este lentă. Acest lucru nu înseamnă doar că este
imperios necesar să creăm mai multe locuri de
muncă, ci şi că este extrem de dificil.”
Este nevoie să ne adaptăm la schimbări şi să avem
o nouă abordare asupra problemei locurilor de
muncă în oraşe, o abordare sistematică, coerentă
pentru aceste vremuri noi. Acesta este motivul
pentru care am dezvoltat acest cadru de acţiune
urbană pentru crearea locurilor de muncă, o
abordare holistică ce poate ajuta oraşele să facă o
diferenţă reală şi să aibă mai mult succes în
generarea de locuri de muncă mai multe şi mai
bune pentru locuitorii lor în anii următori."

Şi în încheiere: „Oraşele pot face o diferenţă reală.
Atingerea succesului nu va fi uşoară, dar folosirea
acestui cadru poate ajuta oraşele să răspundă
provocării de a crea locuri de muncă mai
numeroase şi mai bune pentru cetăţenii lor.”
Citiţi mai mult:


Mai multe locuri de muncă: Oraşe mai
atractive - Un cadru de acţiune urbană
pentru crearea de locuri de muncă - PDF



Seria de rapoarte tematice URBACT
„Oraşele de mâine: acţiunile de azi" –
website-ul URBACT

Cadrul de acţiune urbană pentru crearea de
locuri de muncă
Într-o anumită măsură, toate oraşele prezintă o serie
de
elemente
de
competenţă
distincte,
confruntându-se
cu
probleme
specifice
şi
bucurându-se totodată de oportunităţi specifice. Nu
există o soluţie universal valabilă. Dar multe oraşe
au şi elemente în comun.
Cadrul propune un set de principii, o structură, care
oferă sprijin, îndrumare şi idei care pot fi adaptate şi
utilizate în cele mai multe situaţii. Este o „ladă cu
instrumente” care poate fi folosită pentru a analiza
abordările existente şi pentru a dezvolta altele noi.
Mai presus de toate, acest cadru a fost dezvoltat
pentru a ne ajuta să reconsiderăm ceea ce facem şi
ceea ce am putea face, pentru a genera noi iniţiative
privind ocuparea forţei de muncă.
Lucrarea demonstrează necesitatea abordării celor
trei problematici majore - locurile de muncă şi
economia, oamenii şi piaţa muncii, precum şi
interrelaţionarea lor (cum ar fi guvernarea,
inteligenţa şi capacitatea) - pentru redresarea
economică, creşterea competitivităţii şi rezilienţă.
Raportul analizează toate aceste probleme şi

Bine aţi venit pe website-ul
Universităţii de Vară URBACT

URBACT organizează cea de-a doua ediţie a
conceptului „Universitate de Vară”, dedicată
Grupurilor
Locale
de
Sprijin
URBACT.
Evenimentul va avea loc in perioada 28 august31 august 2013, la Dublin, Irlanda. Vizitaţi
website-ul dedicat aceastei experienţe unice de
instruire şi aflaţi mai multe despre program,
domeniile de politică, echipa „formatorilor”
URBACT şi, desigur, despre oraşul Dublin.
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Universitatea de Vară dedicată Grupurilor Locale de
Sprijin URBACT este un concept unic de schimb de
experienţă, care are ca scop îmbunătăţirea abilităţii
şi a capacităţii de a dezvolta acţiuni de planificare
participativă în politicile urbane. Specialişti în
domeniul urbanismului, politicieni, reprezentanţi ai
ONG-urilor, membri ai societăţilor civile şi ai
sectorului privat se vor întruni pentru a lua parte la
un program complex de formare practică şi pentru a
realiza o reţea de specialişti.
Datorită numărului limitat de locuri, Universitatea de
Vara URBACT este deschisă partenerilor din cele
15 reţele URBACT în curs de desfăşurare. Cu toate
acestea, vom asigura diseminarea rezultatelor
activităţilor desfăşurate unui public cât mai larg,
înaintea, în timpul şi după eveniment, pe site-ul
Universităţii de Vară URBACT.
Pentru detalii cu privire la program şi la echipa de
„formatori”, care vor lua parte la desfăşurarea
activităţilor din cadrul evenimentului „Universitatea
de Vară URBACT”, puteţi accesa website-ul
Universităţii de Vară URBACT.

Pentru mai multe informaţii:


Universitatea de Vară URBACT - website



Videoclipuri de la Universitatea de Vară
dedicată Grupurilor Locale de Sprijin 2011!
– website-ul URBACT



Universitatea de Vară dedicată Grupurilor
Locale de Sprijin 2011: Întâi participanţii! –
website-ul URBACT



Grupurile Locale de Sprijin URBACT website-ul URBACT

URBACT is a European exchange and learning
programme
promoting
sustainable
urban
development.
It enables cities to work together to develop
solutions to major urban challenges, reaffirming the
key role they play in facing increasingly complex
societal challenges. It helps them to develop
pragmatic solutions that are new and sustainable,
and that integrate economic, social and
environmental dimensions. It enables cities to share
good practices and lessons learned with all
professionals involved in urban policy throughout
Europe. URBACT is 181 cities, 29 countries, and
5,000 active participants

www.urbact.eu/project

Comment [CB1]: Nu stiu daca trebuie tradus si
paragraful acesta

