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Haideţi cu noi la
URBACT al Oraşelor Riga, 6-8 mai 2015

Festivalul

raspunsul este “da” la oricare dintre cele de mai
sus...
... atunci ştii unde trebuie să fii în perioada 6-8 mai
2015!
Festivalul Oraşelor URBACT vă va prezenta
informaţiile cele mai actualeîn dezvoltarea urbană,
va crea legături cu agendele urbane din Europa şi
din întreaga lume şi vă va oferi posibilitatea de a vă
întâlni cu peste 400 de colegi din domeniu.
Sărbătorind rezultatele programului URBACT II,
reţelele create şi cunoştinţele produse, festivalul va
pregăti terenul pentru URBACT III şi va prezenta
noile caracteristici ale programului şi activităţile
prevăzute pentru perioada 2014-2020.

Eşti interesat de tot ce este nou în dezvoltarea
urbană durabilă: inovarea socială, noua
economie şi crearea de locuri de muncă sau
regenerarea urbană? Ai venit de curând în
URBACT, dar vrei să afli mai multe despre
program? Eşti membru în comunitatea URBACT
şi vrei să prezinţi rezultatele reţelei tale? Vrei să
faci schimb de experienţă şi să relaţionezi cu
reprezentanţi din alte oraşe europene? Daca

Participanţii vor putea să îşi creeze propriile
experienţe legate de Festival şi de oraşe, selectând
dintr-o gamă diversă de sesiuni, precum:
ateliere tematice (Noile economii urbane,
Generarea de locuri de muncă, Regenerare
durabilă, Inovare socială),
prelegeri (Masterclasses),
conferinţe TED pe teme generale (TED
Talks),
URBACT café,
sesiuni Idea Factory,
Walk-shops.
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De asemenea, dorim să ne asigurăm că participanţii
noştri au suficient spaţiu la dispoziţie pentru
relaţionare şi schimb de informaţii, astfel încât
programul va fi completat de evenimente de
networking şi socializare, mic-dejunuri şi spaţii
dedicate întâlnirilor partenerilor, precum şi vizite de
studiu în Riga.
Cine poate participa?
Festivalul este un eveniment deschis, conceput
pentru practicieni, factorii de decizie şi reprezentanţii
aleşi implicaţi în dezvoltarea urbană la nivel local,
regional, naţional şi european. Sunt bineveniţi
reprezentanţii oraşelor (implicate sau nu în
URBACT), parteneri de proiect şi experţi, autorităţile
naţionale, instituţiile UE, institutele de cercetare,
organizaţiile societăţii civile şi autorităţile de
management ale programelor operaţionale.
Mai multe informaţii despre eveniment şi
înregistrare vor fi disponibile în lunile
următoare.

Iniţiative legate de alimentaţie
pentru Dezvoltare Locală Durabilă:
lecţiile URBACT

Photo - Neerav Bhatt (Flickr)

Aceasta a fost tema unui seminar organizat de
URBACT, în timpul Zilelor porţilor deschise de la
Bruxelles, pe 9 octombrie 2014. Scopul său a fost
să înţelegem modul în care iniţiativele oraşelor
privind alimentaţia pot duce la dezvoltare locală
economică, socială şi de mediu şi la o mai bună
implicare a cetăţenilor. Să vedem care au fost
principalele puncte discutate!
"Atunci când creaţi o reţea locală de alimente,
invitaţi oamenii într-un loc prietenos, o grădină pe
acoperiş sau chiar o fermă!" recomandă Anne de
Feijter, consilier de comunicare la primăria din
Amersfoort (NL). Fiind implicată în reţeaua URBACT
Alimentaţie sustenabilă în cumunităţile urbane, ea a
explicat rolul de brokeraj pe care l-a avut
Amersfoort în promovarea alimentaţiei durabile,
în paralel cu implicarea şi lucrul alături de cetăţeni.
Oraşul a înfiinţat un Grup local de sprijin numit
"Reţea de alimente adevărate/Real Food Network"
format din persoane din administraţie, cetăţeni şi
alte părţi interesate locale. Împreună, ei au realizat
un Plan Local de Acţiune pe trei axe: creşterea
economiei locale cu ferme în jurul oraşului şi grădini
comunitare în interiorul oraşului; livrarea produselor
alimentare către clienţi (parteneriate între macelării

şi curierii pe biciclete pentru a oferi alimente locale
într-un mod sustenabil); savurarea alimentelor
locale în restaurantele locale şi iniţierea copiilor în
producţia şi vânzarea alimentelor locale. Aceste
iniţiative au un impact pozitiv clar asupra participării
sociale, incluziunii şi sănătăţii. Anne a subliniat
faptul că pentru a obţine aceste rezultate,
administraţia locală trebuie să fie interesată,
apropiată şi abordabilă pentru cetăţeni.
Un alt rol posibil al primăriei constă în crearea unor
pieţe moderne în oraş. În prezent, pieţele locale
trebuie să fie evidenţiate ca instrumente de politică
urbană; în plus, acestea trebuie să fie competitive şi
cu o infrastructură adaptată pentru a atrage
oamenii. Dacă îndeplinesc aceste condiţii, pieţele
generează locuri de muncă şi promovează
ocuparea forţei de muncă şi spiritul antreprenorial.
În Varşovia (Polonia), partener al reţelei URBACT
Markets, o piaţă a producătorilor modernă, dar cu
atmosferă tradiţională, a fost deschisă recent într-un
vechi scuar (reabilitat), devenind o mare atracţie
pentru vizitatori. Mai era nevoie de încă un pas
pentru a atrage tinerii să lucreze acolo şi să
cumpere de la piaţă. Oraşul a decis să vorbească
pe limba tinerilor şi a lansat o campanie pe canalele
media locale şi un Show TV Master Chef cu ferme
regionale. În plus, în cadrul reţelei URBACT
Markets, ei au stabilit o Zi Internaţională a Pieţelor
cu evenimente organizate în pieţele locale, gratuite
şi deschise tuturor.
Ce spuneţi despre folosirea achiziţiilor publice ca
o modalitate de a dezvolta un mod de trai şi de
consum mai durabil? Acesta este cazul oraşului
Södertälje, Partener Lider al reţelei URBACT Dietă
pentru o Planetă Verde. În 2001 oraşul a decis să
oprească folosirea semipreparatelor şi alimentelor
praf servite în cantine, în scopul de a promova în
oraş un lanţ alimentar la nivel local, sustenabil şi
mai gustos, mai sănătos, mai ecologic. În prezent,
datorită clauzelor din caietele de sarcini folosite în
achiziţiile publice, 30% dintre cetăţeni sunt hrăniţi cu
alimente locale şi ecologice prin intermediul
cantinelor şcolare (23.000 de porţii/zi) iar 95% din
bucătăriile şcolare pregătesc propriile meniuri prin
implicarea copiilor. Prin achiziţiile publice, mai mult
de 50% din produsele alimentare din şcoli sunt
acum produse organice. Rezultatele acestei strategii
privind alimentaţia durabilă includ şi reducerea
consumului de carne cu 30% din 2010 şi reducerea
resturilor menajere cu 30-40%.
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Dar pe lângă toate ingredientele şi posibilele reţete
prezentate mai sus, un alt element este la fel de
important. "Oraşele au nevoie de buni profesionişti
şi de produse de bună calitate. Profitaţi de cel mai
mic avantaj de care dispuneţi, ambalaţi-l frumos şi
promovaţi-l!", spune Rocio Rojo Arauzo, responsabil
proiect pentru Planul Strategic al Oraşului Burgos
(Spania), Partener Lider al reţelei “Oraşe
Gastronomice”. Altfel spus, este vorba despre
posibilitatea de a promova şi dezvolta oraşul prin
intermediul gastronomiei. Rocio a susţinut că
trăim într-o "economie a experienţei", ceea ce
înseamnă că oamenii vor să experimenteze lucruri.
Gastronomia este o parte reală a acesteia şi
favorizează legături cu consumatorii, bucătarii şi
reţelele sociale. Chiar şi pentru oraşele cu mai
puţină tradiţie gastronomică există întotdeauna ceva
care este remarcabil la nivel local, chiar dacă acest
lucru este la o scară foarte mică. Dacă un oraş are
un produs bun şi profesionişti, atunci are un
potenţial uriaş de creştere.
În concluzie, putem spune că practicile alimentare
durabile iniţiate de oraşe sunt benefice pentru toţi
(consumatori, cetăţeni, companii locale) din punct
de vedere economic, social şi al mediului
înconjurător. Din toate exemplele de mai sus, putem
vedea fezabilitatea unei strategii cuprinzătoare şi
integrate faţă de alimente şi de un consum
sustenabil, de la achiziţiile publice şi cantinele
şcolare locale, la implicarea cetăţenilor, copiilor,
fermierilor şi a pieţelor locale, dar şi la promovarea
în cel mai bun mod a atuurilor unui oraş.
"Ingredientele" necesare unor astfel de strategii
locale durabile integrate acţionează pe orizontală,
trecând peste servicii şi departamente şi depăşind
limitele create de compartimentarea administraţiei
publice locale.
Articolul este bazat pe raportul atelierului de lucru
elaborat de Jenny Koutsomarkou, responsabil de
capitalizare în Programul URBACT.
Vorbitorii din cadrul atelierului de lucru:
Sara Jervfors, Şef al Unităţii Dieta, Municipiul
Södertälje, Suedia
Malgorzata
Golak,
Specialist-şef,
Municipiul
Varşovia, Polonia
Rocio Rojo Arauzo, Responsabil de proiect, Planul
Strategic al Oraşului Burgos, Spania
Anne de Feijter, Consilier de comunicare, Municipiul
Amersfoort, Olanda
Preşedinte / moderator: François Jégou, Director
scenarii de proiectare strategice, Expert lider în
reţeaua URBACT “Alimente durabile pentru
comunităţile urbane”, Coordonator al Grupului de
lucru URBACT „Inovare socială în oraşe”.
Citiţi mai mult:
Reţeaua Dietă pentru o Planetă Verde/Diet for a
Green Planet – website URBACT
Reţeaua Alimente durabile/Sustainable Food –
website URBACT

Reţeaua Oraşe Gastronomice/Gastronomic Cities –
website URBACT
Reţeaua URBACT Markets – website URBACT
URBACT la evenimentul Open Days 2014 - website
URBACT

De ce consolidarea capacităţii
părţilor interesate din oraşe
contează mai mult ca niciodată

Din nou la drum. Între sfârşitul lunii octombrie
2014 şi începutul anului 2015 URBACT
organizează sesiuni de informare naţionale (InfoDays) în toată Uniunea Europeană. Este o
oportunitate pentru oraşele participante la
URBACT să împărtăşească câteva dintre
poveştile de succes din actualul program, care
se apropie de final. Şi, desigur, vom explica
modul de funcţionare a Programului URBACT III,
cu accent pe schimbările pe care le-am făcut.
Pentru echipa URBACT este o şansă să simţim
pulsul fiecărui loc. Aşa că pentru pregătirea
sesiunilor de informare am colaborat strâns cu
ministerele naţionale, pentru a ţine seama de
priorităţile actuale şi viitoare ale oraşelor.
Oraşul Riga m-a surprins
Săptămâna trecută am învăţat câteva lucruri la
Riga, în timpul primului Infoday URBACT. Acum ştiu
că în timp ce restul Europei se poate bucura în afara
sezonului de temperaturi cu două cifre, în capitala
letonă, în mijlocul lui octombrie temperatura poate fi
sub zero. De asemenea, am învăţat despre
controversatul model de strângere de fonduri
introdus la plată de către noua şi emblematica
Bibliotecă Naţională (care a inclus fonduri provenite
de la o taxă pentru utilităţi). Dar cea mai mare
surprindere a mea a fost dorinţa municipalităţilor
letone de a lucra în mod diferit cu părţile interesate,
precum şi o mai bună înţelegere a provocării pe
care aceasta o poate reprezenta.
În timpul punctului culminant al sesiunii noastre de
Întrebări şi răspunsuri, un participant a întrebat: „Dar
cum putem lucra diferit cu cetăţenii şi alte părţi
interesate?” Este o întrebare perfectă pentru
URBACT, pe care participanţii la astfel de sesiuni
cred că am pus-o la cale! Dar nu, ea a fost

autentică, şi în săptămânile următoare în timpul
show-ul nostru mă aştept să apară din nou şi din
nou.
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Riga şi Bruxelles îşi unesc bulinele
Infoday-ul din Riga a venit la sfârşitul unei luni în
care consolidarea capacităţii actorilor din oraş a fost
o temă proeminentă. În acest cadru, sprijinirea
funcţionarilor publici ca să poată colabora mai
eficient cu cetăţenii a fost o sub-temă recurentă. În
timpul evenimentului Open Days de la Bruxelles, am
găzduit un workshop al Comisiei Europene axat pe
consolidarea capacităţii. Într-o sală arhiplină, un
oficial danez, un funcţionar public polonez şi un
activist grec din cadrul unui ONG s-au entuziasmat
de modul în care programul URBACT a sprijinit
dezvoltarea lor profesională. Corelarea experienţei
URBACT cu rolurile lor specifice din oraş au explicat
modul în care participarea în cadrul reţelei, la
Schema Naţională de Instruire URBACT, la
Universitatea de Vara URBACT şi la Seminarul de
Instruire pentru reprezentanţii aleşi ai administraţiei
publice au influenţat modul în care lucrează ei
acum.
Alte evenimente din luna octombrie au subliniat
importanţa consolidării capacităţii de sprijin în
oraşele noastre. La întâlnirea Reţelei de dezvoltare
urbană a Comisiei Europene s-au stabilit
oportunităţile disponibile pentru oraşe în noua
perioadă de programare. De asemenea, s-au ridicat
mari întrebări cu privire la disponibilitatea lor de a
optimiza aceste oportunităţi. In cadrul evenimentului
s-a discutat mult despre noile instrumente teritoriale
(în special despre ITI şi CLLD), ca şi despre
provocările anticipate de unele oraşe în utilizarea
acestor instrumente (dintr-o serie de motive). S-a
pus, de asemenea, un puternic accent pe abordările
inovatoare integrate - după o introducere inspirată a
antreprenoarei Eva Gladek - care a subliniat
trecerea de la rolul de autoritate în oraş la cel de
intermediar şi facilitator.
Compatibilitatea cu mesajele Workstream, în
curs de dezvoltare
Şi în noile workstream-uri URBACT, putem vedea
mesaje importante care apar cu privire la măsura în
care autorităţile oraşului sunt gata să lucreze diferit
cu părţile interesate. Workstream-ul Inovării Sociale
subliniază rolul de brokeraj din ce în ce mai solicitat
de angajaţii autorităţilor oraşului, ceea ce oraşul
Amersfoort descrie ca fiind „funcţionarul public
crescut în aer liber”, care lucrează confortabil în
afara biroului, în interiorul şi alături de comunitate.
Workstream-ul privind intervenţiile de mediu explică
modul în care oraşe ca Hamburg şi Växjö implică un
întreg evantai de părţi interesate - inclusiv cetăţenii în dezvoltarea durabilă.
Consolidarea capacităţii în etapa centrală
Pentru mine, întrebarea venită din partea oraşului
Riga, împreună cu principalele dovezi ale
evenimentelor recente din oraş, susţin decizia
noastră de a plasa consolidarea capacităţii oraşului

în etapa centrală, în cadrul noului program
URBACT. De-a lungul programului URBACT II,
această necesitate a devenit tot mai evidentă,
condusă de o serie de factori care includ reducerea
fondurilor publice din cauza crizei, impactul continuu
al tehnologiei şi modificarea aşteptărilor publice
privind la serviciile oferite de administraţia publică.
Efectul Internet a pus presiune asupra angajaţilor
din oraşe să lucreze în mod diferit şi cu niveluri mai
ridicate de eficienţă şi inovaţie. Rolul autorităţilor
oraşului se schimbă, iar în Europa adaptarea la
această schimbare este departe de a fi uniformă.
Deci, ce a învăţat echipa URBACT despre
activitatea de consolidare a capacităţii din cadrul
programului actual? Răspunsul scurt este - o
mulţime de lucruri! Acum, aş sublinia doar
următoarele:
Există o cerere mare pentru platformele de
e-Learning - spaţii comune unde se
dezvoltă încrederea între participanţi.
Oportunităţile de „learning by doing” sunt
extrem de benefice - Universitatea de Vară
URBACT, folosind un mediu urban simulat,
este un excelent exemplu.
Programele de consolidare a capacităţii
care implică modele ale părţilor interesate
sunt foarte eficiente - deoarece produc
expunerea la alte perspective.
Instrumentele de lucru sunt utile - dar şi mai
utile, când sunt asigurate de traineri şi
mentori.
Oportunităţile reprezentanţilor aleşi de a
învăţa de la colegii lor de oraş - deşi
reprezintă o provocare în cadrul proiectului,
succesul programului nostru pilot a subliniat
acest lucru.
Aşadar, pentru că am finalizat detaliile noului
program, prin abordarea noastră construim aceste
lecţii şi încercăm să îmbunătăţim ceea ce am creat
până acum. La fel, discuţiile noastre cu oraşele,
despre ceea ce au nevoie de la noi în noua
perioadă de programare, continuă. Ne puteţi anunţa
prin canalele noastre de social media sau direct pe
acest blog. Sau, desigur, vorbind direct cu noi, la
evenimentele Infoday. Aşteptăm cu nerăbdare să ne
vedem acolo!
Articol de legătură: „Practica fără activitate este un
final ratat: trebuie să ne concentrăm pe
consolidarea capacităţii părţilor interesate”.
Autor: Eddy Adams
Articole scrise de Eddy
Adams

URBACT este un program european care
facilitează schimbul de informaţii în vederea
promovării dezvoltării urbane durabile. Programul
oferă posibilitatea oraşelor să conlucreze în
vederea rezolvării provocărilor urbane majore,
confirmând, totodată, rolul crucial pe care centrele
urbane îl au în confruntarea cu schimbările actuale
ale societatii. URBACT susţine oraşele în
dezvoltarea de soluţii pragmatice, noi şi durabile,
care îmbină într-o abordare integrată aspecte
sociale, economice şi de mediu înconjurător.
Programul facilitează schimbul de bune practici şi
experienţe între toţi specialiştii europeni implicaţi în
domeniul politicii urbane. În prezent, în Programul
URBACT sunt implicate 300 de oraşe, 29 de ţări şi
5000 de participanţi activi.

www.urbact.eu/project

