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BIULETYN INFORMACYJNY URBACT
Raport specjalny – URBACT w Danii

Doroczna Konferencja URBACT – 3-4 grudnia 2012, Kopenhaga

Katowice w URBACT - wywiady

Raport specjalny - URBACT w Danii

Jeden z 

europejskich 

sukcesów 

ekonomicznych 

ostatnich 20 lat to 

doskonale 

prosperujące 

miasta Danii 

oferujące swoim mieszkańcom atrakcyjny styl 

życia. Nie oznacza to jednak, że nie borykają 

się one już z żadnym wyzwaniami w zakresie 

rozwoju. Cztery duńskie miasta są partnerami 

projektów URBACT, a stolica Danii, 

Kopenhaga, będzie gospodarzem dorocznej 

Konferencji URBACT (3-4 grudnia) w 2012 

roku. Od ekologicznego budownictwa 

socjalnego, poprzez współpracę z 

uniwersytetami i społecznie odpowiedzialne 

innowacje do życia w miastach bez 

samochodów: przegląd projektów URBACT 

realizowanych w Danii to fascynująca 

opowieść. 

Projekt  pierwszy:  Aalborg
Zaangażowanie  studentów  w  rozwój  miasta 

Aalborg to nie tylko najbardziej  wysunięte na 

północ  miasto  duńskie  uczestniczące  w 

projektach  URBACT  –  to  także  jeden  z 

najmłodszych  uczestników  programu.  Aalborg 

jest  jednym  z  11  partnerów  projektu 

http://www.conference2012.urbact.eu/
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EUnivercities,  którego  celem  jest  wspieranie 

współpracy  pomiędzy  uniwersytetami  i 

miastami.  

Projekt ma w założeniu wnieść wkład w rozwój 

gospodarki  opartej  na  wiedzy,  zgodnie  ze 

strategią  dla  Europy  do  roku  2020.  To 

szczególnie  ważny  temat  dla  miasta  Aalborg, 

które  ma przemysłową tradycję,  ale  od czasu 

otwarcia uniwersytetu w roku 1970 stopniowo 

zmierza  w  kierunku  gospodarki  opartej  na 

wiedzy.  

“Nasze  miasto  przechodzi  obecnie 

transformację”  powiedział  Tonny  Thorup, 

Przewodniczący  Sekretariatu  Wydziału 

Ekonomicznego Rady Miasta. “Posiadamy stare 

przemysłowe  tereny  na  nabrzeżu  portowym, 

które  zostaną  w  ciągu  najbliższych  lat 

przekształcone  w  wydział  uniwersytetu 

specjalizujący  się  w  kreatywnych  branżach 

przemysłu, na którym studiować będzie 3 000 

studentów.  Chcemy,  aby  studenci  ci  wnieśli 

wkład  w  życie  miasta.”

Aktualnie  działania  koncentrują  się  na 

sfinalizowaniu składu Lokalnej Grupy Wsparcia, 

która  będzie  skupiać  przedstawicieli  grup 

interesu  najżywotniej  zainteresowanych 

problematyką  projektu.  Następnie,  Lokalna 

Grupa  Wsparcia  będzie  pracować  nad 

stworzeniem  Lokalnego  Planu  Działania 

zawierającego  konkretne  wytyczne  i 

rozwiązania dla problemów zidentyfikowanych 

na  wstępie  projektu.

Projekt  drugi:  Viborg

Wspieranie  rozwoju  ‘zielonej  gospodarki’ 

Podobnie jak Aalborg, Viborg to nowy członek 

programu  URBACT.  Miasto  jest  jednym  z 

czterech partnerów sieci INNOVA, która stawia 

sobie  za  cel  tworzenie  stabilnych,  dobrze 

prosperujących  firm  w oparciu  o  innowację.  

Miasto  Viborg  położone  w regionie  rolniczym 

zmaga  się  z  rosnącym bezrobociem,  zarówno 

wśród  osób  wysoko  jak  i  nisko 

wykwalifikowanych,  na  skutek  kurczenia  się 

lokalnego  przemysłu.  

W mieście rozwija się  jednak sektor ‘czystych 

technologii’  w  oparciu  o  grupę  nowych  firm 

powiązanych  z  lokalnym  uniwersytetem. 

“Postrzegamy  branżę  ‘czystych  technologii’  i 

’zielonych’ przedsiębiorstw jako siłę napędową 

rozwoju  w  przyszłości  i  chcemy  wspierać  i 

zachęcać  do  innowacji”  powiedział  Anders 

Stryhn,  Główny  Doradca  ds.  Rozwoju  rady 

Miasta  Viborg.  “Chcemy  jednak,  aby  nowe 

miejsca  pracy  były  tworzone  w  społecznie 

odpowiedzialny  sposób  i  aby  stały  się  szansą 

zarówno  dla  bezrobotnych  absolwentów 

uczelni  jak  i  pracowników  o  niższych 

kwalifikacjach.”  Podobnie  jak  w  mieście 

Aalborg,  Viborg  jest  obecnie  na  etapie 

tworzenia Lokalnej Grupy Wsparcia z udziałem 

przedstawicieli  kilkunastu  instytucji  takich  jak 

uczelnie  wyższe,  lokalne  przedsiębiorstwa, 

organy  administracji  państwowej  i  inkubatory 

przedsiębiorczości.

Projekt  trzeci:  Skanderborg

Z  samochodów  na  rowery 

Projekty  dwóch  miast  partnerskich  programu 

URBACT  położonych  bardziej  na  południe 

dobiegają  końca.  Skanderborg  uczestniczy  w 

projekcie URBACT o nazwie  Sieć Active Travel, 

którego  celem  jest  promowanie  rezygnacji  z 

używania samochodów na krótkich dystansach 

na rzecz  jazdy na rowerze i chodzenia pieszo. 

Skanderborg położone tylko 20 km od drugiego 

największego w Danii miasta Aarhus to obszar 

intensywnego  rozwoju.  

Jednakże  sukces  gospodarczy  miasta 

wygenerował również ogromny ruch drogowy. 

Każdego dnia do pracy dojeżdża samochodami 

około  15 000  osób,  rywalizując  na  drogach  z 

rodzicami  odwożącymi  dzieci  do  szkoły.  Hans 

Jørgen  Bitsch,  Konsultant  ds.  Zdrowia 

http://urbact.eu/en/projects/low-carbon-urban-environments/active-travel-network/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/innova/homepage/
http://urbact.eu/?id=337
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/eunivercities/homepage/
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Publicznego Rady Miasta Skanderborg, ujmuje 

cel  projektu  w  następujący  sposób 

“Wyzwaniem  jest  nakłonienie  ludzi,  aby 

wysiedli  ze  swoich  samochodów,  poprawili 

swoją kondycją  i  zdrowie  dzięki  codziennemu 

ruchowi  i  przyczynili  się  do  redukcji  emisji 

dwutlenku  węgla.”  

Lokalny  Plan  Działania  powstał  w  oparciu  o 

współpracę  trzech  wydziałów  urzędu  miasta: 

zdrowia,  planowania  oraz  transportu  i 

zarządzania  drogami,  a  także  mieszkańców, 

lokalnych  polityków  i  innych  interesariuszy. 

Podstawowym celem projektu było zachęcenie 

ludzi do korzystania z transportu publicznego – 

szybkich połączeń kolejowych i  autobusowych 

oferowanych pomiędzy Skanderborg i Aarhus.  

Aktualnie, na dworcach instalowane są stojaki 

na  rowery,  a  kolejne  zostaną  wkrótce 

rozmieszczone  w  pobliżu  najważniejszych 

przystanków  autobusowych.  Podjęto  także 

wiele  działań  w  szkołach  i  wśród  rodziców 

uczniów, aby promować dojeżdżanie  do szkół 

rowerami.  

Pomogła  w  tym  kampania  budowania 

świadomości  zorganizowana  w  ramach 

Lokalnego Planu Działania: w marcu bieżącego 

roku  na  tydzień  zamknięto  drogi  dojazdowe 

wokół trzech dużych szkół w godzinach od 7:30 

do  8:00.  

“To  naprawdę  otworzyło  ludziom  oczy” 

powiedział  Hans  Jørgen  Bitsch.  “W  wyniku 

eksperymentu  ruch  samochodowy  spadł  o 

25%.”  Wsparcia  projektowi  udzieliła  Duńska 

Federacja  Cyklistów.  Przy  jej  pomocy 

opracowano kurs dla  nauczycieli  prezentujący 

gry  edukacyjne w jakie  mogą  grać  ze  swoimi 

uczniami,  aby  nauczyć  ich  zasad 

bezpieczeństwa na  drodze,  a  także  kampanię 

skierowaną  do  firm  jak  stać  się  bardziej 

atrakcyjnymi  pracodawcami  dzięki  wspieraniu 

dojazdów  do  pracy  rowerami.  

“Kolejnym  krokiem  jest  wkomponowanie 

Lokalnego  Planu  Działania  w  polityki  miasta. 

Jestem  nastawiony  optymistycznie  i  uważam, 

że  uda  nam  się  to  zrobić”  powiedział  Hans 

Jørgen  Bitsch.

Projekt  czwarty:  Sonderborg

Energooszczędność  w  budownictwie 

socjalnym 

Miasto Sonderborg jest jednym z 11 partnerów 

projektu URBACT o nazwie CASH (Cities Action  

for  Sustainable  Housing),  którego  celem  jest 

poprawa  efektywności  energetycznej 

budynków  socjalnych  poprzez  ich 

modernizację.  W  Sonderborg,  projekt  CASH 

wpisuje się w dużo szerszy program stworzony 

we  współpracy  z  lokalnym  przemysłem  i 

przedsiębiorstwami energetycznymi pod nazwą 

Projekt  Zero,  który  stawia  sobie  za  cel 

doprowadzenie  emisji  dwutlenku  węgla  w 

mieście do poziomu neutralnego do roku 2029. 

Kluczem  do  osiągnięcia  tego  celu  jest 

ekologiczny system centralnego ogrzewania w 

mieście, w którym stosowany dotąd gaz ziemny 

zostanie  zastąpiony  energią  geotermalną, 

trocinami,  spalaniem  odpadów  i  panelami 

solarnymi.  

W obszarach wiejskich, celem jest zastąpienie 

pieców  olejowych  pompami  ciepła.  Mając  na 

uwadze fakt, że 20% mieszkańców Sonderborg 

mieszka  w  budynkach  socjalnych,  ich 

modernizacja  może  odegrać  ważną  rolę.  

“Projekt  CASH  skupia  się  na  segmencie 

budownictwa  socjalnego  pod  kątem  jego 

wkładu  w   plan  ramowy  Projektu  Zero. 

Współpracujemy  ze  spółdzielniami 

zarządzającymi  budynkami  socjalnymi  w 

naszym mieście zachęcając je aby były bardziej 

proekologiczne i kreatywne w swoim myśleniu i 

aby  przeprowadzały  modernizacje  w  sposób 

bardziej  efektywny”  powiedział  Lene 

http://urbact.eu/en/projects/low-carbon-urban-environments/cash/homepage/
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Sternsdorf,  koordynator  ds.  Klimatycznych 

Miasta  Sonderborg.  

Głównym  celem  było  zidentyfikowanie 

najlepszych  praktyk  w  tym  zakresie 

zaczerpniętych  z  różnego  rodzaju  projektów 

pilotażowych i zawarcie ich w Lokalnym Planie 

Działania.  

Dwa  przykładowe  przedsięwzięcia  to 

przekształcenie  budynku  dawnego  kolegium 

technicznego  w  budynek  mieszkalny  oraz 

modernizacja  osiedla  z  48  domami 

mieszkalnymi.  W  obu  przypadkach 

koncentrowano się na skutecznej termoizolacji, 

zamontowaniu  okien  z  podwójnymi  szybami 

oraz  zastosowaniu  systemu  ogrzewania  nie 

opartego  na  paliwach  tradycyjnych.  

W  ramach  innego  projektu  zainstalowano  w 

324  mieszkaniach  inteligentne  liczniki,  które 

pozwalają  mieszkańcom  –  wśród  których 

znajduje się wiele osób o niskich dochodach – 

monitorowanie  zużycia  energii.  

Istotną  częścią  Lokalnego  Planu  działania  jest 

zainicjowanie  współpracy  w  temacie 

efektywności  energetycznej  pomiędzy 

inżynierami,  architektami  i  stowarzyszeniami 

budownictwa  socjalnego.  

“Kiedy  poświęcimy  temu  zagadnieniu  więcej 

uwagi, w rezultacie otrzymamy lepsze, bardziej 

energooszczędne  domy”  powiedział  Lene 

Sternsdorf. “Chcemy, aby nasz raport końcowy 

wpłynął  nie  tylko  na  politykę  wdrażaną  na 

szczeblu  regionalnym,  ale  także 

ogólnokrajowym.”

Doroczna Konferencja Programu URBACT pod 

hasłem  'Miasta  przyszłości:  działania 

teraz’  (‘Cities  of  Tomorrow:  Action  Today'), 

która  odbędzie  się  w  dniach  3-4  grudnia 

bieżącego  roku w Kopenhadze będzie  okazją 

do wymiany poglądów z miasta i  ekspertami 

programu  URBACT.  

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu 

lub wysłać zgłoszenie kliknij tutaj.

URBAKTUALNOŚCI

Aktualności:  Zgłoś  swój  udział  w 

Dorocznej  Konferencji  Programu 

URBACT (3-4 grudnia 2012)!

Możesz  przesłać  swoje  zgłoszenie  oraz 

zapoznać  ze  wszystkimi  dostępnymi 

informacjami na temat Dorocznej Konferencji 

URBACT  2012!  

Uruchomiona  została  już  dedykowana 

podstrona  konferencji.  

Program  URBACT  organizuje  swoją  Doroczną 

Konferencję  pod  hasłem  “Miasta  przyszłości: 

działania  teraz”  w  dniach  3-4  grudnia  2012 

roku  w  Kopenhadze,  Dania.  Korzystając  z 

obecności praktyków, decydentów i ekspertów 

w  zakresie  rozwoju  miast  z  całej  Unii 

Europejskiej,  będziemy  starali  się  wspólnie 

wypracować  rozwiązania  dla  wyzwań  przed 

jakimi  stoją  obecnie  miasta  Europy.

Na  podstronie  konferencji znaleźć  można 

szczegółowy  program,  główne  zagadnienia  i 

tematy  dyskusji,  informacje  na  temat 

prelegentów, ale również informacje pomocne 

w zaplanowaniu  podróży  oraz  ciekawostki  na 

temat  interesujących  miejsc,  jakie  można 

zwiedzić Kopenhadze. Zaplanowaliśmy dla Was 

również  atrakcje  rozrywkowe  w  naszym 

mieście!

                               *    *     *

Doroczna  Konferencja  Programu  URBACT 

bazuje na raporcie Komisji Europejskiej "Miasta 

przyszłości  –  wyzwania,  wizje,  perspektywy 

"  (Październik  2011),  który  opisuje  wiele 

problemów  jakie  setki  miast  starają  się 

rozwiązywać  w  ramach  projektów  URBACT 

poprzez  wdrażanie  zasad  zrównoważonego 

rozwoju  w  miastach.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf
http://www.conference2012.urbact.eu/
http://www.conference2012.urbact.eu/
http://www.conference2012.urbact.eu/
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Na  liście  planowanych  prelegentów  znajdują 

się:  Johannes  Hahn,  Komisarz  UE  ds.  Polityki 

Regionalnej; Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu 

Europejskiego,  Przewodniczący  URBAN 

Intergroup;  Carsten  Hansen,  Minister  ds. 

Gospodarki  Mieszkaniowej,  Rozwoju  Miast  i 

Wsi  Danii  ;  Normunds  Popens,  Zastępca 

Dyrektora  Generalnego  Programów 

Konwergencji,  Konkurencyjności  i  Współpracy 

Transgranicznej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 

Regionalnej, a także panel międzynarodowych 

ekspertów.  W  oparciu  o  doświadczenia 

programu  URBACT,  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  rezultatów  i  wniosków 

płynących  ze  zrealizowanych  projektów  –  a 

także  innych  programów  Europejskiej 

Współpracy  Terytorialnej,  będziemy 

dyskutować w jaki  sposób miasta mogą zająć 

się  sześcioma  przekrojowymi  problemami  o 

kluczowym  znaczeniu.  Dyskusje  prowadzone 

będą  w  dynamiczny  sposób,  w  formule 

interaktywnych  warsztatów,  podczas  obu dni, 

na  przemian  z  sesjami  plenarnymi  i 

podsumowującymi.  

Po  sukcesie  odniesionym  podczas  Dorocznej 

Konferencji  URBACT  2010,  kontynuować 

będziemy również inny format wymiany opinii 

znany  pod  nazwą  "URBACT  Café". Bazując  na 

modelu  ‘World  Café’,  URBACT  Café  stwarza 

uczestnikom możliwość nieformalnej wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk przy okrągłych 

stołach,  w  gronie  przedstawicieli  własnego 

kraju. 

Aby  poszerzyć  pole  debaty,  konferencja  daje 

uczestnikom szansę zapoznania się  z  globalną 

perspektywą  oraz  podstawowymi  modelami 

rozwoju  miast  na  świecie  dzięki 

międzynarodowemu  panelowi  przedstawicieli 

miast  i  ekspertów.  

Do  udziału  w  konferencji   zapraszamy  osoby 

zaangażowane  w  opracowywanie  polityk 

rozwoju  miast  na  szczeblu  lokalnym, 

regionalnym,  krajowym  i  europejskim; 

partnerów  i  ekspertów  programu  URBACT; 

przedstawicieli  innych  miast,  władz 

państwowych,  instytucji  unijnych,  instytucji 

badawczo-naukowych,  a  także  zarządzających 

programami  operacyjnymi!

Aby zgłosić swój udział w Dorocznej Konferencji 

URBACT  2012  i  dowiedzieć  się  więcej  na  jej 

temat  należy  kliknąć  tutaj!

Więcej informacji na ten temat:

• Podstrona    Dorocznej  Konferencji  URBACT 

2012 – na stronie Programu URBACT

• Raport   Komisji  Europejskiej "Miasta ju-

tra – wyzwania, wizje, perspektywy.”

Otwarte  innowacje w  miastach 

Europy

Strategia  dla  Europy  do  roku  2020  oraz 

Komunikat  Komisji  Europejskiej  «Unia 

Innowacji» proponują  nową  definicję 

innowacji,  o  zakresie  znacznie  szerszym  w 

porównaniu do tradycyjnej  definicji  linearnej 

opartej  na technologii.  Innowacja wydaje się 

być  jedynym  sposobem  na  stymulowanie 

wzrostu,  tworzenie nowych miejsc pracy oraz 

wypracowanie  skutecznych  rozwiązań  dla 

problemu  zmian  klimatycznych  i 

demograficznych.

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=intro
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=intro
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf
http://www.conference2012.urbact.eu/
http://www.conference2012.urbact.eu/
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Co mogą zrobić miasta, aby wspierać otwartą 

innowację?

Spośród  projektów  zrealizowanych  w  ramach 

programu URBACT, cztery z nich zajmowały się 

innowacją: RUnUp, Creative Clusters, UNIC oraz 

REDIS.  

Celem  wspólnych  prac  była  odpowiedź  na 

pytanie  jaki  wkład  mogą  wnieść  miasta  w 

tworzenie  bardziej  otwartej  koncepcji 

innowacji.  Zidentyfikowano  trzy  rodzaje 

działań, dzięki którym miasta mogą promować 

większą otwartość procesów innowacji: 

• tworząc przestrzenie i budynki stymulu-

jące innowację,

• zacieśniając  więzy  i  tworząc  platformy 

współpracy pomiędzy wytwórcami wie-

dzy, a lokalnymi firmami

• promując  innowację  w  ramach  wła-

snych usług.

W  każdym  z  tych  obszarów,  miasta 

uczestniczące  w  programie  URBACT  mają 

interesujące  doświadczenia.  

Pod  tym  adresem  REDIS znaleźć  można 

informacje  na  temat  przedsięwzięcia 

realizowanego  przez  jedno  z  miast 

partnerskich,  Aarhus  w  Danii.  Jest  to  dobry 

przykład  otwartej  innowacji  i 

interdyscyplinarnego  projektu.

Współpraca  z  firmami  z  branży  IT  w  celu 

utworzenia  Centrum  Wiedzy:  Miasteczko 

informatyczne Katrinebjerg  w  Aarhus, Dania.

Miasteczko informatyczne Katrinebjerg nie ma 

charakteru  odizolowanego  kampusu  czy  też 

parku naukowego. Jest to uczęszczana dzielnica 

miasta,  która  jest  obecnie  przekształcana  w 

“światowej  klasy  otoczenie”  dla  firm 

informatycznych.  W  jaki  sposób?  Instytut 

Alexandra,  organizacja,  której  celem  jest 

budowanie  pomostu  pomiędzy  firmami 

prywatnymi  i  publicznymi  instytucjami 

badawczymi, opracowała efektywną “otwartą” 

metodologię inicjowania kontaktów, w ramach 

której  innowacja  jest  wynikiem  procesu 

interakcji  pomiędzy  użytkownikami,  firmami  i 

naukowcami.  Współpraca  pomiędzy 

prywatnymi  przedsiębiorstwami  i  lokalnymi 

ośrodkami  badawczymi  w  zakresie 

nowatorskich  produktów  i  usług 

informatycznych  jest  proponowana  i 

organizowana  przez  Instytut  po 

przeprowadzeniu  dogłębnej  analizy  potrzeb 

klientów  i  przyszłych  użytkowników.  Jest  to 

nowe  podejście  do  inicjowania  współpracy 

biznesowej!
  

Nowe  projekty  URBACT  promujące  wkład 

miast  w  Otwartą  Innowację 

Pięć spośród 19 nowych projektów programu 

URBACT  obejmuje  zagadnienia  związane  z 

innowacją:  projekt  4DCities  analizuje 

możliwości  innowacji  w  sektorze  zdrowia 

publicznego,  Creative  Spin skupia  się  na 

kulturze  i  przemyśle  kreatywnym,  a  SMART 

CITIES  zajmuje  sie  usługami  publicznymi.  

Ponadto,  w  ramach  projektu  EUnivercities 

badane są możliwości tworzenia strategicznego 

sojuszu pomiędzy miastami i uniwersytetami, a 

tematem  projektu  INNOVA jest  tworzenie 

ośrodków  sprzyjających  innowacyjnej 

przedsiębiorczości  i  społecznie 

odpowiedzialnych  modeli.  Zachęcamy  do 

odwiedzenia  mini-stron  poszczególnych 

projektów na witrynie internetowej programu 

URBACT!  

  

Więcej informacji na ten temat: 

• Pełna wersja artykułu «Otwieranie inno-

wacji w miastach Europy» Paula Soto w 

zakładce  Rezultaty  projektów  URBACT 

– plik PDF

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/Rapport_Urbact_II.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/general_library/Rapport_Urbact_II.pdf
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/innova/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/eunivercities/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/smart-cities/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/smart-cities/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/creativespin/homepage/
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/REDIS/outputs_media/ReportImplLabAarhusFinal_01.pdf
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/redis/partner/?partnerid=38
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/redis/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/redis/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/unic/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/creative-clusters/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/runup/the-role-of-universities-for-economic-development-in-urban-poles/
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• Rezultaty  końcowe  projektu  REDIS    – 

strona internetowa programu URBACT

•  Rezultaty  końcowe projektu RUnUp – 

strona internetowa programu URBACT

• Strona  główna  projektów  dotyczących   

innowacji i kreatywności -  strona inter-

netowa programu URBACT

WYWIADY
Niniejsze  wydanie  biuletynu  pokaże  opinie 

dwóch  osób  o  tym  samym  projekcie – 

zarządzającej miastem o prowadzącej projekt:

Wywiad z p. Piotrem Uszokiem, Prezydentem 

Katowic 

Miasto Katowice uczestniczyło w trzech projektach 

realizowanych w ramach programu URBACT I oraz 

URBACT II  - proszę powiedzieć, skąd tak duże zain-

teresowanie miasta programem URBACT? 

Programy typu URBACT czy URBACT II to unikalna 

szansa  na  wymianę  doświadczeń i  wzajemne 

poznawanie  się.  Unia  Europejska  stwarza  forum 

wymiany poglądów,  które  stosunkowo niewielkim 

kosztem daje  znakomite  rezultaty  w  postaci  sieci 

kontaktów w całej Europie i dostępu do informacji, 

na które normalnie czekałoby się  przez długi czas 

lub  też  płaciło  duże  pieniądze  za  analizy  i 

opracowania. Wierzę,  że  kolejna  perspektywa 

finansowa pozwoli czerpać jeszcze więcej profitów z 

tego  rodzaju  współpracy  niż  do  tej  pory  było  to 

możliwe  i  nie  chodzi  tu  przynajmniej  o  twarde 

rezultaty  tych  projektów,  ale  ściślejszą  i  bardziej 

intensywną współpracę z partnerami z całej Europy.

Realizowany obecnie w ramach programu URBACT 

II  projekt  EVUE  koncentruje  się  na  promowaniu 

pojazdów  elektrycznych  w  Europie.  Czy  pojazdy 

elektryczne mają szansę być widoczne na katowic-

kich drogach? Czy zdaniem Pana Prezydenta pojaz-

dy elektryczne mają szansę na popularyzację?

Jak słusznie Pani zauważyła skupiamy się na promo-

waniu. Zanim pojazdy elektryczne zaczną być uży-

wane na masową skalę trzeba ludziom uświadomić 

jakie są korzyści z tego płynące. Aktualnie w Katowi-

cach zarejestrowanych jest ok. 10 pojazdów z napę-

dem elektrycznym, z czego część to pojazdy starsze-

go typu. Uważam, że zanim takie pojazdy pojawią 

się na drogach potrzeba jest jeszcze wiele pracy i 

dobrej woli producentów - żeby obniżali ceny takich 

pojazdów. Coraz częściej widać na naszych drogach 

pojazdy  hybrydowe,  czyli  z  mieszanym  napędem. 

Myślę, że pojazdy elektryczne to kolejny krok w roz-

woju  elektomobilności  i  co  najważniejsze  bardziej 

przyjazne środowisko w naszym otoczeniu.

Poruszając wątek promocyjny zagadnienia. Przygo-

towywany jest cykl spotkań w katowickich szkołach 

nt. efektywności energetycznej, w tym korzyści, ja-

kie daje nam elektromobilność.  Ktoś powie, że to 

niewiele, ale proszę wziąć pod uwagę obecny stan 

wiedzy nt. elektromobilności. Większości kojarzy się 

ona z samochodami napędzanymi prądem, a prze-

cież wchodzi w to szereg innych aspektów m.in. ten 

czy pojazd taki może służyć również jako swego ro-

dzaju agregat czy akumulator, który może "użyczyć 

swój prąd" innemu urządzeniu czy pojazdowi. Jest 

to również cały szereg aspektów środowiskowych. 

Na te oraz inne kwestie chcemy zwracać uwagę w 

trakcie spotkań z młodzieżą, która za kilka lat będzie 

decydować jaki pojazd sobie kupić - z napędem tra-

dycyjnym czy może z napędem elektrycznym.

Jakie  korzyści  przyniosło  miastu  uczestnictwo  w 

programie  URBACT?  Czy  mają  Państwo  również 

negatywne  doświadczenia  związane  z  uczestnic-

twem w tym programie?

W  tym  miejscu  chciałbym  częściowo  wrócić  do 

odpowiedzi na pierwsze pytanie. Może to na nikim 

http://urbact.eu/en/header-main/integrated-urban-development/exploring-our-thematic-clusters/innovation-creativity/
http://urbact.eu/en/header-main/integrated-urban-development/exploring-our-thematic-clusters/innovation-creativity/
http://urbact.eu/en/results/results/?resultid=29
http://urbact.eu/en/results/results/?resultid=13
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nie zrobi wrażenia w dobie błyskawicznego obiegu 

informacji  globalną siecią,  ale proszę mi wierzyć - 

nic  nie  zastąpi  osobistej  rozmowy  z  człowiekiem, 

spotkania  z  nim  i  zobaczenia  przedsięwzięć,  o 

których na co dzień rozmawiamy. Kontakt, wymiana 

informacji  i  doświadczeń,  złych  i  dobrych,  są 

podstawą współpracy międzynarodowej, w tym tej 

na  nieco  niższym,  szczeblu,  jakim  są  projekty 

europejskie.  Stwierdzenia  "negatywne 

doświadczenia"  użyłbym  w  innym,  pozytywnym 

aspekcie.  Poprzez  owe  negatywne  doświadczenia 

partnerów  naszych  projektów  możemy  uniknąć 

błędów, które oni popełnili i jest to jedna z korzyści, 

dla  których  warto  w  takich  programach 

uczestniczyć.

Czy miasto planuje kontynuację działań dot. pojaz-

dów elektrycznych po zakończeniu projektu? 

Projekty takie jak EVUE realizowane są również po 

to, żeby po ich formalnym zakończeniu, ich rezulta-

ty mogły dalej oddziaływać. Miasto Katowice planu-

je  zakup  pojazdu  z  napędem  elektrycznym,  który 

chcemy przekazać do testowania przez jednostki or-

ganizacyjne  Miasta.  Uważam,  że  to  dobry  spraw-

dzian dla tego, czy warto takich pojazdów używać 

czy  też  nie,  od  wątku ekonomicznego zaczynając. 

Pozwoli to również na skonfrontowanie oczekiwań i 

potrzeb z faktycznymi możliwościami takiego pojaz-

du.  Będzie  też  wiadomo,  która  z  jednostek  miej-

skich jest do używania takiego pojazdu najbardziej 

przygotowana.

Proszę powiedzieć jakie inne działania miasto po-

dejmuje na rzecz „zielonego transportu”. 

Zielony transport to nie tylko pojazdy elektryczne. 

To  również  szereg  działań  podejmowanych  przez 

Miasto Katowice  w ramach innych  przedsięwzięć. 

Zielony  transport  jest  jednym  z  kluczowych 

elementów  Strategii  Rozwoju  Miasta  „Katowice 

2020”.  Zakłada  się  również,  że  podstawowym 

środkiem  transportu  w  przyszłości  będzie 

komunikacja  tramwajowa,  uzupełniona 

komunikacją  autobusową,  z  wykorzystaniem 

lokalizacji  na  obrzeżach  centrum  węzłów 

przesiadkowych pomiędzy komunikacją zbiorową i 

indywidualną  oraz  pomiędzy  poszczególnymi 

rodzajami komunikacji zbiorowej.

Jakie inne rozwiązania w zakresie efektywności 

energetycznej i zrównoważonego rozwoju są pro-

mowane w Katowicach?

Trudno mówić o konkretnych rozwiązaniach, łatwiej 

jest  mówić  o  konkretnych  działaniach.  Miasto 

Katowice otrzymał dofinansowanie z Regionalnego 

Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego 

na  kilka  projektów,  których  zakres  obejmuje 

termomodernizację  budynków  i  zwiększenie  ich 

efektywności energetycznej. Także w tym zakresie 

możemy  mówić  o  promowaniu  efektywności 

energetycznej  i  zrównoważonym rozwoju,  gdyż te 

działania  wzajemnie  się  uzupełniają  a  to  tylko 

wycinek tego, co się dzieje w Katowicach.

Dziękuję za rozmowę!

Przygotowała: Joanna Smala, ŚZGiP

Wywiad   z  p.  Adamem  Lipińskim, 

Koordynatorem  projektu  EVUE 

                                             

Proszę  krótko  powiedzieć  jakie  są  głownie 

założenia projektu EVUE.

Projekt  skupia  się  na  zintegrowanych, 

zrównoważonych  strategiach  i  dynamicznym 

"przodownictwu  technicznym"  dla  miast  dla 

promocji i użytkowania samochodów elektrycznych 

(EV).  Inicjatywy  miejskie  pobudzające  sektor 

publiczny i prywatny do użytkowania samochodów 

elektrycznych  przyczynią  się  do  uczynienia 

powietrza  bardziej  czystym  jak  również,  poprzez 

stworzenie  "flotylli'"  samochodów  elektrycznych, 

http://urbact.eu/en/projects/low-carbon-urban-environments/evue/homepage/
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do  uczynienia  miasta  bardziej  atrakcyjnym  i 

konkurencyjnym.  Partnerzy  projektu  EVUE 

wymieniają  się  doświadczeniami  i  propozycjami 

rozwiązań  kluczowych  problemów  związanych  z 

w/w zagadnieniem, takich jak opór społeczny, brak 

niezbędnej infrastruktury, szybki rozwój technologii 

oraz przestarzałe modele ekonomiczne. 

Podczas realizacji  projektu EVUE miał  Pan okazję 

poznać  rozwiązania  dot.  tzw.  „zielonego 

transportu” w innych miastach europejskich, które 

brały udział w projekcie. Proszę powiedzieć, które 

z nich są Pana zdaniem najbardziej interesujące i 

możliwe do realizacji w Polsce?

Najbardziej  interesujące  rozwiązania  to  te 

najbardziej  proste.  Najciekawszymi  dla  mnie  były 

dwa  modele,  które  miałem  okazję  zobaczyć. 

Pierwszy z nich to przypadek Aglomeracji Miasta La 

Rochelle  we  Francji,  które  nie  jest  partnerem 

projektu,  ale  było  miejscem  naszego  pierwszego 

spotkania.  Znakomicie  funkcjonuje  tam 

komunikacja  miejska  z  pojazdami  napędzanymi 

elektrycznie  czy  też  funkcjonują  różne  jednostki 

miejskie,  używające  na  co  dzień  pojazdów  z 

napędem elektrycznym. Na prąd są również statki 

(La Rochelle to miasto nad oceanem), które kursują 

pomiędzy różnymi punktami miasta. W  Oslo 

funkcjonuje  cały  system  do  poruszania  się 

pojazdami  z  napędem  elektrycznym  np. 

wypożyczalnie  takich  samochodów.  Dużym 

ułatwieniem są  powszechnie  dostępne  punkty  do 

ładowania samochodów z napędem elektrycznym, 

których odsetek w Norwegii jest bardzo wysoki. Co 

ciekawe  -  "tankując"  taki  samochód  prądem 

kierowca nie  płaci  za  ten  prąd,  koszt  tej  operacji 

pokrywa miasto.

Program  URBACT dużą wagę przykłada do pracy 

tzw. Lokalnej Grupy Wsparcia. Proszę powiedzieć 

jak  wyglądała  praca  LGW  w  ramach  projektu 

EVUE? Czy trudno było utworzyć taką grupę? Jakie 

dokumenty zostały opracowane przez LGW?

Przystępując  do  projektu  mieliśmy  pełną 

świadomość  konieczności  utworzenia  Lokalnej 

Grupy  Wsparcia,  co  jest  jednym  z  wymogów 

Programu  URBACT  II.  Mogliśmy  w  tym  miejscu 

skorzystać z doświadczeń wyniesionych z Projektu 

NODUS, który był realizowany w latach 2008-2010. 

Zaczynając projekt EVUE wiedzieliśmy już, z jakimi 

instytucjami  chcielibyśmy współpracować.  Byli  to: 

regionalny  dostawca  energii,  regulator  energii, 

Instytucja  Zarządzająca  RPO  WSL,  największy 

publiczny przewoźnik w regionie czy też jednostki 

naukowo-badawcze. Instytucje,  do których zostały 

wysłane zaproszenia  wyznaczyły  osoby do prac  w 

LGW  i  tak  się  zaczęło.  Znaczną  cześć  pracy 

odbywała się on-line. Nieuniknione były spotkania, 

których  odbyło  się  prawie  20  w  Katowicach  i 

Gliwicach. Ważny był udział przedstawicieli LGW w 

zagranicznych spotkaniach partnerów projektu,  co 

pozwoliło  na  bezpośredni  kontakt  i  wymianę 

informacji  z  przedstawicielami  z  branży  z  innych 

krajów. Wśród  wielu  dokumentów  i  informacji 

opracowanych  przez  LGW  na  uwagę  zasługują 

szczególnie  dwa,  tj.  Studium  Przypadku, 

przedstawiającego  doświadczenia  rozwoju  i 

współpracy  różnych  interesariuszy  w  ramach 

Lokalnej Grupy Wsparcia dla Projektu oraz Lokalny 

Plan Działania. Po zatwierdzeniu tych dokumentów 

przez Lidera Projektu będzie  można je  znaleźć  na 

stronie  internetowej  Miasta  Katowice  w zakładce 

dot. funduszy europejskich.

Jakie  są  Pana  osobiste  wrażenia  z  realizacji 

projektu?  Czy  Pana  zdaniem  model  współpracy 

który jest zaproponowany przez URBACT sprawdza 

się? 

Żaden  model  współpracy  nie  jest  doskonały,  ten 

zaproponowany  przez  URBACT  II  również. 

Ulepszeniu  tej  współpracy  służą  różnego  rodzaju 

ankiety  ewaluacyjne  na  potrzeby  Lidera  Projektu 

czy  też  Sekretariatu  Programu.  Pozwala  to  na 

udoskonalanie  tego,  co  do  tej  pory  udało  się 

osiągnąć  dostępnymi  środkami.  Uważam,  że 

dobrym  rozwiązaniem  w  2011  r.  było 

zorganizowanie  Uniwersytetu  Letniego  zamiast 

dorocznej  Konferencji  Programu  URBACT  II. 

Sprawdzona  została  nowa  formuła,  która  mam 

nadzieję,  znajdzie  zastosowanie  również  w 

przyszłości.

Jakich  wskazówek  mógłby  Pan  udzielić 

koordynatorom  projektów  realizowanych  w 
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ramach programu URBACT, którzy dopiero zaczęli 

swoje projekty?

Nie przejmowałbym się trudnościami,  które mogą 

pojawić się na początku realizacji projektu oraz przy 

pierwszym jego rozliczeniu. Ważna w projekcie jest 

sprawna  komunikacja  i  odpowiednia  znajomość 

języka  angielskiego,  który  jest  językiem roboczym 

Programu URBACT II.  Jest  to  warunek efektywnej 

współpracy  zarówno  na  spotkaniach  partnerskich 

jak i poprzez kontakty mailowe czy telefoniczne. A 

poza tym korzystałbym też z doświadczeń innych - 

bo przecież o to w tych projektach chodzi.

Dziękuję za rozmowę!

Przygotowała: Joanna Smala, ŚZGiP

 



URBACT to  europejski  program  wymiany  i  nauki  promujący 

zrównoważony  rozwój  obszarów  miejskich.  Program  umożliwia 

miastom  z  całej  Europy  nawiązywanie  współpracy  w  celu 

opracowywania rozwiązań najpoważniejszych problemów nękających 

obszary  miejskie,  co  potwierdza  kluczową  rolę  tej  inicjatywy  w 

podejmowaniu  działań  związanych  z  coraz  bardziej  złożonymi 

zmianami społecznymi. Jest on pomocy w znajdowaniu praktycznych 

rozwiązań  o  innowacyjnym  i  zrównoważonym  charakterze, 

integrujących  aspekty  ekonomiczne,  społeczne  i  ekologiczne.  W 

ramach  programu  miasta  mogą  dzielić  się  dobrymi  praktykami  i 

doświadczeniami z profesjonalistami z całej Europy. Program URBACT 

zrzesza 181 miast, 29 państw i 5 000 aktywnych uczestników.

www.urbact.eu/project


