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RAPORTUL SPECIAL URBACT
PRIMA ŞI A DOUA PARTE A RAPORTULUI SPECIAL
ŞTIRI: CONFERINTA URBACT DE LA COPENHAGA,
BLOG: ORAŞE EUROPENE INTR-O LUME URBANA

Prima parte a RAPORTULUI
SPECIAL: ”Ar trebui să reprezinte un
start puternic pentru viitoarele
activităţi”
În contextul în care nouă proiecte URBACT au
ajuns la conferinţele finale, coordonatorul
proiectului Active Travel Network din Weiz,
Barbara Kulmer, ne spune de ce finalul unui
proiect poate să reprezinte doar un nou început.
Într-un articol separat, celelalte opt oraşe îşi
marchează evenimentele printr-o rundă finală de
conferinţe.
Pe ce se axează proiectul vostru URBACT şi ce
oraşe sunt implicate?
Barbara Kulmer: Proiectul este conceput pentru a
diminua congestionarea traficului provocată în
principiu de maşini, foarte des ocupate de o singură
persoană, în oraşele mici şi medii. Scopul principal
este de să încurajeze rezidenţii să meargă pe jos
sau pe biciclete, în viaţa de zi de zi. Există un

potenţial imens de a convinge oamenii să schimbe
mersul cu maşina în favoarea mersului pe jos în
oraşele mici şi medii, din moment ce aproape
jumătate din distanţele parcurse cu maşina au mai
puțin de 5km.
Proiectul include opt parteneri : şapte oraşe - Weiz
(Austria), Novara (Italia), Riccione (Italia), Serres
(Grecia),
Sebeş
(România),
Norderstedt
(Germania), Skandenborg (Danemarca), Ljutomer
(Slovenia) şi un partener din mediul academic –
Universitatea din Graz (Austria).
Care sunt obiectivele acestui proiect?
Obiectivele includ instituirea unui Plan de Acţiune
Locală (PAL) pentru transportul nemotorizat,
precum şi indicarea modului în care gestionarea
mobilităţii poate rezolva problemele de transport cu
un buget mic. Încercăm de asemenea să garantăm
un buget pentru implementarea a cel puţin o parte a
Planului de Acţiune Locală.
De exemplu, unul dintre obiectivele principale este
de a arăta factorilor de decizie şi urbanistilor că
mersul pe jos şi pe bicicletă sunt la fel de importante

ca şi traficul şi transportul public atunci când intră în
discuţie planificarea şi bugetul.
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asemenea, în cadrul conferinţei, principalii raportori
vor vorbi despre nevoia de creştere a traficului nonmotorizat în oraşe şi va fi organizat un tur pe jos al
oraşului şi vizitarea obiectivelor turistice cu bicicleta.
Toţi partenerii îşi vor prezenta propriul Plan de
Acţiune Locală prin care îşi vor descrie etapele
necesare pentru a adopta bunele-practici observate
în alte regiuni, precum și provocările locale implicate
în implementarea acestora.
Care sunt exigenţele pentru acest eveniment?

.
Aţi abordat managementul mobilității?
Am arătat partenerilor şi membrilor Grupului Local
de Sprijin (GLS) potenţialul managementului
mobilităţii – organizare, marketing, informare şi
creşterea gradului de conştientizare – şi modul în
care aceste măsuri au un raport cost-beneficiu
foarte bun şi poate fi utilizat în combinaţie cu
măsurile pentru infrastructură. Cea mai importantă
măsură este de a organiza campanii şi exemple de
bune-practici care au ca scop încurajarea mersului
pe jos sau pe bicicletă, în schimbul mersului cu
maşina. În ultimii trei ani, fiecare partener din cadrul
proiectului a realizat cu succes campanii de
sensibilizare. Aceste activităţi au impact asupra
obiceiurilor zilnice ale oamenilor şi am încurajat
multe persoane să se îndrepte către mobilitatea
”blândă”.
Care sunt obiectivele pentru conferința finală?
Principalul obiectiv este de a încuraja toţi partenerii
proiectului să convingă populaţia să reducă traficul
motorizat pe viitor, în ţările lor. Proiectul Active
Travel Network ar trebui să reprezinte un început
puternic pentru următoarele activităţi în acest
domeniu.
Unde şi când va avea loc, cine va fi prezent?
Conferinţa finală va avea loc la Kunsthaus în Weiz,
pe data de 6 noiembrie. La această conferinţă vor
participa reprezentanţii diverselor municipalităţi,
cetăţeni, membri ai Grupului Local de Sprijin
URBACT (GLSU), părţi interesate, experţi în trafic,
factori de decizie cheie la nivel regional, nţional şi
european, tineri de la facultatea tehnică locală.
Ce va avea în mod special formatul şi programul
conferinţei finale?
Programul conferinţei include atat ”walk shop-uri”
pentru premisele conferinţei cât şi prezentarea
informaţiilor privind situaţia traficului în Weiz, a
problemelor rezolvate şi a celor care trebuie
abordate, acţiuni care vor încuraja schimbul util de
idei şi cunostinte între partenerii proiectului. De

Ne aşteptăm ca această conferinţă finală să aibă un
mare impact asupra tuturor partenerilor. De
asemenea, sperăm, ca ei să insiste să promoveze
traficul
nemotorizat
în
anii
următori.
Care credeţi că va fi moştenirea pe termen lung
a acestui proiect?
În primul rând, experienţa internaţională va conduce
către o mai bună înţelegere a problemelor de trafic
în diverse ţări din Europa. În al doilea rând, toţi
partenerii proiectului vor fi competenţi în
promovarea măsurilor şi a traficului nemotorizat. În
al treilea rând, Planurile de Acţiune Locală
concepute de fiecare partener al proiectului vor lăsa
o moştenire permanentă când vor fi puse în
practică.
Abordarea managementului mobilităţii a fost întărită,
dovedind că nu este întodeauna necesar să
cheltuim sume mari de bani pentru a trata
problemele de trafic din oraşele noastre.
Schimbarea atitudinii populaţiei în ceea ce privește
automobilismul pe termen lung este singura măsură
semnificativă pe care municipalităţile o pot lua.
Citiţi mai mult:
Active Travel Network – site-ul URBACT
Active Travel Network îşi susţine conferinţa finală site-ul URBACT
Active Travel Network - Agenda Conferinţei Finale site-ul URBACT
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RAPORT SPECIAL
Partea a doua: Proiectele URBACT
ajunse la final susţin ultimele
conferinţe
După trei ani de muncă, nouă dintre proiectele
URBACT vor prezenta concluziile către delegaţi
în lunile următoare.
În afară de Active Travel Network, alte două
proiecte URBACT dedicate problematicii emisiilor de
carbon organizat în această toamnă conferinţele de
încheiere a proiectului. . Proiectul Vehicule electrice
într-o Europă Mobilă (n.r. Electric Vehicles in Urban
Europe (EVUE)) a reunit în Londra, pe 4 octombrie,
un grup de peste 60 de delegaţi, întâlnire care a
generat discuţii asupra modului în care viitoarele
politici europene pot încuraja mobilitatea electrică în
oraşe. Unul dintre mesajele cheie enunţate este
acela că oraşele trebuie să găsească strategiile
adecvate pentru integrarea vehiculelor electrice în
căile de transport multimodale.
Programul Oraşe în Acţiune pentru Locuinţe
Durabile (n.r. Cities in
Action for Sustainable
Housing (CASH)), coordonat de Echirolles în
Franţa, va organiza o reuniune în Bruxelles în
perioada 27-29 noiembrie. Scopul acestei conferinţe
este să prezinte recomandări pentru exploatarea
eficientă a fondurilor structurale pentru renovarea
energetică a locuinţelor sociale, în perioada 20142020.
Promovarea tinerilor şi a incluziunii sociale
Două noi proiecte urmează să fie dezvoltate sub
umbrela Incluziunii Active. Proiectul OP-ACT
(Opţiuni de acţiune pentru poziţionarea strategică a
oraşelor de mică şi mare dimensiune) va beneficia
de un nou partener - oraşul Leoben din Austria,
începând cu data de 8 noiembrie.

O componentă importantă a proiectului o reprezintă
promovarea tinerilor şi cu această ocazie, Felix
Leitner în vârstă de 16 ani, va proiecta un
scurtmetraj despre perspectivele de viitor ale
tinerilor. Mai departe, în perioada 16-17 ianuarie
2013, Budapesta va găzdui conferinţa finală a
proiectului Roma-Net, axat pe problema excluziunii
sociale a rromilor.
Reprezentanţii oraşelor europene vor fi rugaţi să
disemineze rezultatele proiectului şi să încercere să
promoveze formarea de alianţe pentru cooperare.
Conferinţa finală a proiectului Together, care va
avea loc în Mulhouse în perioada 22-23 noiembrie,
se va concentra de asemenea, asupra problemei
incluziunii sociale. Această reuniune internaţională
îşi propune să pună bazele unei noi reţele de coresponsabilitate teritorială, care va continua să
influenţeze politicile locale şi să implice o gamă
largă de participanţi în rezolvarea acestor provocări
cu care se confruntă oraşele.
Îmbunătăţirea oraşelor de mărime medie şi a
centrelor istorice
Proiectul SURE, care abordează problema
cartierelor defavorizate în orașşele de mărime mică
şi medie prin intermediul unor iniţiative precum
stimularea turismului şi a micilor întreprinderi, va fi
găzduit de oraşul-partener Eger din Ungaria, în data
de 14 noiembrie.
Îmbunătăţirea construcţiilor şi a vitalităţii centrelor
istorice ale oraşelor a constituit baza proiectului
LINKS, ale cărui concluzii vor fi prezentate în cadrul
conferinţei de la Bruxelles, în perioada 9-11 ianuarie
2013; membrii parteneri vor fi invitaţi să- prezinte
recomandările politice către Intergrupul pentru
Habitat Urban al Parlamentului European. În final,
proiectul inovativ ESIMeC se încheie la Bruxelles pe
7 noiembrie, în cadrul unei conferinţe cu tematică
”culinară”, unde oficialii oraşului vor primi un
”reţetar” care să le ofere cheia către o reţetă de
succes pentru crearea de locuri de muncă în
oraşele de mărime medie.

Citiţi mai mult:
Programul Conferinței finale OPT-ACT –site-ul
URBACT
Roma-Net – site-ul URBACT
Programul Conferinței finale Together – site-ul
URBACT
SURE – site-ul URBACT
Anunţ Conferinţă finală LINKS – site-ul URBACT
Anunţ Conferinţă finala ESIMeC – site-ul URBACT
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STIRI:

susţinute de experienţele dobândite în cadrul
proiectelor URBACT şi ale Oraşelor europene.

Fiţi prezeţ în Copenhaga la Conferinţa anuală
URBACT din decembrie!
Este o adevărată plăcere să ne reunim pentru
Conferinţa anuală URBACT 2012 în Copenhaga, la
doar câteva zile distanță de Crăciun, de atmosfera
de voie bună şi petreceri!

Dezbaterile nu vor fi orientate însă doar asupra
Europei, iar, în acest sens, una dintre sesiunile
plenare cheie se va axa pe tematica Oraşe
Europene într-o lume urbană.

Cred că avem în minte același lucru: nu poți fi mai
aproape de casa lui Moș Crăciun decât aflându-te în
Scandinavia în luna decembrie. În afara acestui
lucru, ce altceva te poate aduce la Conferința
anuală URBACT? Îți dăm șase motive:
În primul rând, testeazăți latura eco în acest oraș a
cărui emblemă o constituie mediul cu emisii
scăzute de carbon, pentru care a fost premiat și a
obținut recunoaștere internațională, sigur îți va
schimba percepțiile!
În al doilea rând, ia parte la această conferință
interactivă: îți va oferi o nouă perspectivă de
întelegere a principalelor provocări identificate în
raportul Comisiei din cadrul programului ”Orașele
de mâine”.
Găsești alte patru motive la fel de convingătoare
aici!

Iată patru motive puternice pentru a fi prezenţi şi
deschişi la ceea ce va comunica o comisie
extraordinară:
1. Europa nu este o insulă. Dezvoltarea altor
regiuni conexe au un impact puternic asupra
oraşelor europene şi aceasta poate constitui o
lecţie pentru o mai bună dezvoltare a politicilor
regionale.
Comisia Europeană a înţeles pe deplin acest
aspect, participând la dialog alături de China pe
tema dezvoltării spaţiale. Acest proces a dat naştere
unor perspective comparative asupra politicilor
regionale din China și Europa, de care ambele părţi
pot beneficia. Peter Ramsdem, moderatorul
dezbaterii, a fost membru al echipei de cercetare;
din acest motiv, sunt ferm convinsă că el va furniza
întrebări pertinente.
2. Europenii nu ar trebui să fie intimidaţi de
dinamismul considerabil al celorlalte oraşe ale
lumii, ci să se lase inspiraţi.
Suntem încrezători că Sandro Balducci, profesor de
planificare şi vice-rector al Politehnicii din Milano, cu
experienţă de predare în SUA şi Shanghai,
specialist în dezvoltarea oraşelor europene, ne va
putea împărtăşi mai multe despre cum pot evolua
oraşele europene în mod dinamic sau despre cum
se pot menţine la distanţă, rămânând totuşi
funcţionale, competitive şi atractive!

Blog:
Oraşe europene într-o lume urbană
Care vor fi Oraşele de mâine? Cum pot urbaniştii
adopta o poziţie către un viitor integrator, sustenabil
şi prosper?
Acestea reprezintă întrebările cheie care vor face
obiectul
Conferinţei
Anuale
URBACT,
iar
răspunsurile, pe vom încerca să le obţinem în urma
sesiunilor plenare şi a workshop-urilor,
vor fi

3. A construi un oraş prosper, durabil şi
integrator presupune multă muncă şi nu poţi
conta pe discursuri politice de masă.
În articolele lor din China şi Europa: Implicaţiile
dezvoltării Chinei pentru spaţiul european, John
Lovering şi Ivan Turok oferă o perspectivă asupra
competiţiei internaţionale dintre oraşe pentru”cel mai
creativ oraş” şi descoperă limitele acestei abordări:
este puţin probabil ca, in viitor, toate locurile de
muncă să fie creative; nu toate oraşele se califică
drept creative şi este necesar să se creeze un
spaţiu adaptabil pentru toţi membrii societăţii. A
construi un oraş într-adevăr sustenabil presupune o
abordare mai complexă decât atât. Aceasta este o
arie de interes major şi pentru Susan Fainstein,

profesor şi cercetător bursier la Harvard Graduate
School of Design, care ne va oferi perspective
fascinante asupra abordării inegalităţilor în oraşele
de astăzi şi din viitor.
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4. America Latină se bucură de o vastă
experienţă în managementul colectiv al spaţiului
şi bunurilor la nivel local.
Astăzi, cei ce creează politicile europene se
concentrează asupra nivelului de implicare al
cetăţenilor şi investitorilor locali în dezvoltarea de
politici, ca instrument pentru o dezvoltare durabilă.
Este posibil ca europenii să poată învăţa ceva de la
America Latină? Vom încerca să obţinem răspunsuri
de la Patricia Torres, specialist în dezvoltare urbană
în cadrul IADB (Inter-American Development Bank)
şi fost vice-ministru pentru Locuinţe şi Dezvoltare
Urbană în cadrul Guvernului columbian.
Cu siguranţă, dezbaterea va genera o serie de alte
întrebări interesante, pe care nu le putem prevedea
în acest moment, dar vom avea multe oportunităţi
de discuţie pe marginea lor, în Copenhaga.

URBACT este un program european care facilitează
schimbul de informaţii în vederea promovării dezvoltării urbane
durabile.
Programul oferă posibilitatea oraşelor să conlucreze în scopul
obţinerii

de

răspunsuri

la

provocările

urbane

majore,

confirmând rolul crucial pe care centrele urbane îl au în
confruntarea cu schimbările tot mai complexe prin care trece
societatea. URBACT susţine oraşele în dezvoltarea de soluţii
pragmatice, noi şi durabile, care integrează dimensiunile
socială,

economică

şi

cea

privind

mediul

înconjurător.

Programul facilitează schimbul de bune practici şi experienţe
între toţi specialiştii europeni implicate 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

