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WSTÊP

W obliczu istnienia licznych powi¹zañ i zale¿noœci miêdzy obszarami
miejskimi i wiejskimi, np. z uwagi na dojazdy do pracy, zaopatrzenie w ¿ywnoœæ,
czy rekreacjê i wypoczynek, istnieje potrzeba zdefiniowania, pog³êbienia
i przetestowania dalszych mo¿liwych p³aszczyzn rozwoju partnerstw
miejsko-wiejskich, a tak¿e poszerzenia wymiaru terytorialnego tej¿e wspó³pracy.
Projekt "URMA Partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych",
wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program
INTERREG IVC, powsta³ w celu promowania partnerstw miejsko-wiejskich jako
narzêdzia, s³u¿¹cego wzmocnieniu potencja³u innowacji w europejskich obszarach
metropolitalnych. Województwo Zachodniopomorskie, reprezentowane przez
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
(RBGP WZ) jest jednym z 9 partnerów projektu odpowiedzialnym za komponent 3
zwi¹zany miêdzy innymi z wymian¹ doœwiadczeñ.
Szereg konferencji, warsztatów i wizyt studialnych, jak równie¿ projekty
pilota¿owe maj¹ce na celu utworzenie partnerstw miejsko-wiejskich w Niemczech,
we W³oszech i w Holandii, przyczyni³y siê do wymiany doœwiadczeñ oraz pomog³y
we wskazaniu i analizie dobrych praktyk. Projekt URMA w ci¹gu trzech lat dzia³ania
dostarczy³ nowych bodŸców dla zdecentralizowanej koncepcji spójnoœci, wzbogaci³
europejsk¹ dyskusjê na temat partnerstw miejsko-wiejskich i pos³u¿y³ jako
laboratorium innowacyjnych rozwi¹zañ w zakresie wspó³pracy miêdzyregionalnej.
Poni¿sza publikacja przedstawia przebieg europejskiej wymiany
doœwiadczeñ i wniosków miêdzy Partnerami projektu. Jego celem jest podniesienie
œwiadomoœci na temat wartoœci wspó³pracy miêdzy miastami a obszarami wiejskimi
oraz przedstawienie mo¿liwych korzyœci z niej p³yn¹cych. Autorzy maj¹ nadziejê,
¿e publikacja ta pos³u¿y jako Ÿród³o wiedzy i inspiracja dla nowych, innowacyjnych
dzia³añ na polu partnerstwa miejsko-wiejskiego.

OGÓLNE INFORMACJE
O PROJEKCIE

Okres realizacji: styczeñ 2012 – grudzieñ 2014
Ca³kowity bud¿et projektu: 1,7 miliona euro
Dziewiêciu partnerów projektu z piêciu pañstw cz³onkowskich UE
Projekt Inicjatywy Regionalnej, Priorytet 1: Innowacje i gospodarka oparta na
wiedzy
Podtemat: Innowacje, badania i rozwój technologii
Finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program
INTERREG IVC

PARTNERZY PROJEKTU

1. Uniwersytet HafenCity Hamburg, Niemcy (Partner Wiod¹cy)
2. Ministerstwo Rozwoju Miejskiego i Œrodowiska, Wolne Hanzeatyckie Miasto
Hamburg, Niemcy
3.Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego, Szczecin, Polska
4.Instytut Rozwoju Miast, Kraków, Polska
5.Region Toskania, W³ochy
6.Region Lombardia, W³ochy
7.Miasto Borne, Holandia
8.Miasto Enschede, Holandia
9.Administracja Regionalna Pleven, Bu³garia
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MIEJSCE: Szczecin - Polska
CZAS TRWANIA:

12-14 WRZEŒNIA 2012

Miêdzy 12 a 14 wrzeœnia 2012 Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowa³o wizytê studialn¹ i tym samym
zapocz¹tkowa³o cykl seminariów publicznych zwi¹zanych z partnerstwem miejskowiejskim w kontekœcie projektu URMA. Pierwsze spotkanie tego typu odby³o siê
w Szczecinie.
Tematem przewodnim wizyty by³ rozwój Szczeciñskiego Obszaru Metropolitalnego
(SOM) i zwi¹zane z nim zagadnienia takie, jak: pomys³y na wzrost zainteresowania
turystyk¹ w regionie, zrównowa¿ona gospodarka rybacka czy formy i zasady
wspó³pracy miejsko-wiejskiej.
Uczestnicy spotkania brali udzia³ w rejsie po Odrze statkiem Odra Queen, podczas
którego zaprezentowany zosta³ program rozwoju portu oraz toru wodnego SzczecinŒwinoujœcie.
Podczas rejsu do Œwinoujœcia, partnerzy projektu zostali tak¿e poinformowani
o rezultatach programu Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Szczeciñski", jak równie¿
o inicjatywach dotycz¹cych turystyki transgranicznej Pomorskiego Krajobrazu
Rzecznego. W Œwinoujœciu zaproszeni goœcie dowiedzieli siê o znaczeniu
nadbrze¿nego pasa niemiecko-polskiego i historii jego rozwoju. W drodze powrotnej
uczestnicy dyskutowali na temat ¿ycia na pograniczu dwóch pañstw oraz znaczenia
metropolii w Polsce.

Ilustracja 2. Województwo Zachodniopomorskie

Ilustracja 3. Dyskusje uczestników podczas
rejsu do Œwinoujœcia

Otwarcie granic dla Szczecina sta³o siê g³ówn¹ przes³ank¹ do powo³ania klastra
turystyki wodnej. Ten typ turystyki stwarza mo¿liwoœæ wzrostu znaczenia miasta
na ca³ym obszarze transgranicznym. Jest to tak¿e okazja do pe³nego wykorzystania
potencja³u turystycznego metropolii. Warto przy tym zwróciæ uwagê, ¿e Szczecin jako
jedyne tak du¿e miasto w Polsce znajduje siê w polu oddzia³ywania stolicy innego
pañstwa. Najkrótsza droga wodna z Berlina nad Ba³tyk wiedzie w³aœnie przez Szczecin.
Dodatkowo istnieje bardzo dobre po³¹czenie autostradowe do stolicy Niemiec.
Szczecin skorzysta³ tak¿e na uczestnictwie w euroregionie, co prze³o¿y³o siê
na zwiêkszone mo¿liwoœci finansowe.
Z publikacji prezentowanej podczas wizyty studialnej wyraŸnie wynika, ¿e na kierunku
Berlin-Szczecin droga wodna jest wyj¹tkowo aktywna. Oko³o 2000 osób uprawia
sporty wodne. Iloœæ ³odzi motorowych szacowana jest na 25 tys. (drugie tyle stanowi¹
jachty), natomiast czarter ³odzi i tratw mieszkalnych wzrasta. Istotne s¹ tak¿e
niewykorzystane mo¿liwoœci, którymi dysponuje Miêdzyodrze, zw³aszcza ¿e wczeœniej
by³ to obszar niedostêpny. Najwa¿niejsza droga wodna do Berlina biegnie przez
podnoœnie w Niederfinow kana³em Odra-Hawela. Zadaniem regionu jest
„przechwycenie” i obs³u¿enie jachtów i motorówek p³yn¹cych na Ba³tyk. Wszystkie te
czynniki stwarzaj¹ bardzo du¿e mo¿liwoœci rozwoju dla Szczecina i warto wykorzystaæ
ten potencja³.
Charakterystyka sieci miejskiej, procesy uprzemys³owienia i ich wp³yw na sferê
planowania przestrzennego maj¹ kluczowe znaczenie przy tworzeniu wspó³pracy
miejsko-wiejskiej. Transformacja ustrojowa przyczyni³a siê do wzrostu zró¿nicowañ
spo³ecznych i przestrzennych w miastach. To dziêki niej miasta Polski wesz³y w proces
upodobniania siê do miast Europy Zachodniej. Pod wp³ywem suburbanizacji zmieni³
siê równie¿ charakter obszarów podmiejskich. Obserwuje siê wzrost liczby ludnoœci
obszarów peryferyjnych, kosztem centrów miast. Jednym z podstawowych wyzwañ
w tym procesie s¹ zagadnienia transportowe. Dzia³ania na rzecz stworzenia obszarów
metropolitalnych maj¹ pomóc w kontrolowaniu takich procesów urbanizacyjnych.

Ilustracja 4. Wyp³yniêcie promu pasa¿erskiego
z portu w Œwionujœciu

Podsumowuj¹c, wa¿ne okaza³o siê stworzenie silnego, innowacyjnego
i konkurencyjnego obszaru metropolitalnego w Europie, które podejmie wyzwania
zwi¹zane ze zmianami demograficznymi oraz ze zmian¹ postrzegania Europy
w œwiecie. Spotkanie w Szczecinie udowodni³o tak¿e wartoœæ znaczenia projektu
URMA, oraz ustanowi³o siln¹ podstawê dla wspó³pracy wszystkich partnerów projektu
na kolejne lata.
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MIEJSCE: Kraków - Polska
CZAS TRWANIA:

12-13 GRUDNIA 2012

W grudniu 2012 r. partnerzy projektu URMA spotkali siê w Krakowie na drugiej wizycie
studialnej i publicznym seminarium zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Miast,
aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat zale¿noœci we wspó³pracy miejsko-wiejskiej
w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.
Kraków otoczony jest przewa¿nie terenami o charakterze wiejskim. Jednym
z najwiêkszych oœrodków miejskich w jego otoczeniu s¹ Niepo³omice. Miasto jest
usytuowane przy skrzy¿owaniu g³ównych szlaków komunikacyjnych regionu: drogi
krajowej nr 4 oraz autostrady A4, i jest jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê miast
w Polsce. Uda³o siê to osi¹gn¹æ dziêki dogodnej lokalizacji, dobrej gospodarce
i prawid³owym relacjom pomiêdzy spo³ecznoœci¹ lokaln¹ a w³adzami. Swoje siedziby
maj¹ tutaj takie korporacje jak Coca-Cola, Man czy Royal Canin.
Podczas wizyty studialnej goœcie odwiedzili Niepo³omick¹ Strefê Inwestycyjn¹
oraz Krakowski Park Technologiczny. Podkreœlono rolê partnerstwa miejskowiejskiego w rozwoju Karkowskiego Obszaru Metropolitalnego. Wyró¿niona zosta³a
tak¿e rola Krakowa jako prê¿nie rozwijaj¹cego siê miasta z bogat¹ tradycj¹, które mo¿e
przyci¹gaæ potencjalnych inwestorów. Zwrócono równie¿ uwagê na bariery
przestrzenne i ograniczenia, promuj¹ce raczej rozwój funkcji biurowej ni¿ przemys³u
wielkoskalowego. Wa¿nym aspektem s¹ tereny zielone.

Ilustracja 5. Województwo Ma³opolskie
Wizyta w Niepo³omicach pokaza³a przyk³ad wtórnego centrum us³ug na obszarach
wiejskich. Rozwój tych us³ug na obszarach podmiejskich pomaga zredukowaæ
przep³yw osób z obrze¿y miast do jego œcis³ego centrum. Modele policentryczne miast
przyczyniaj¹ siê do polepszenia dostêpnoœci us³ug na terenach poza œcis³ym centrum
miasta. Podczas spotkania z prezydentem Niepo³omic, wyœwietlona zosta³a
prezentacja dotycz¹ca stanu i skutków wspó³pracy miêdzy Niepo³omicami
a Krakowem. Podkreœlono w niej trudnoœci w komunikacji pomiêdzy miastem
centralnym a gminami oœciennymi.
W trakcie wizyty w Puszczy Niepo³omickiej wskazane zosta³y cele strategiczne
zwi¹zane z ochron¹ przyrody. Najwa¿niejszym z nich jest ochrona zasobów
naturalnych i kulturowych przed presj¹ ze strony Niepo³omickiej Strefy
Inwestycyjnej oraz dynamicznie rozwijaj¹cej siê zabudowy podmiejskiej.

Ilustracja 6. Spotkanie z mieszkañcami
w Lipnicy Murowanej

Ilustracja 7. Zachowany przyk³ad tradycyjnego
budownictwa
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Zagro¿eniem dla puszczy mog¹ okazaæ siê niekorzystne skutki ruchu turystycznego.
Aby temu zapobiec konieczne jest racjonalne gospodarowanie walorami
turystycznymi regionu.
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie zorganizowa³ tak¿e seminarium, którego celem
by³o z jednej strony zaprezentowanie za³o¿eñ projektu URMA i wymiana doœwiadczeñ
w zakresie wspó³pracy miejsko-wiejskiej z innych regionów UE, a z drugiej zainicjowanie dyskusji dotycz¹cej wzajemnej wspó³pracy gmin wiejskich
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Krakowa. W tym celu seminarium zosta³o
podzielone na dwie sesje.
Pierwsza sesja poœwiêcona by³a miêdzynarodowej perspektywie partnerstwa
miejsko-wiejskiego. Przedstawiono zalety wspó³pracy miejsko-wiejskiej
oraz podkreœlono sukcesy praktyk holenderskich. Miasto Amsterdam zaoferowa³o
pomoc gminom wiejskim, które doœwiadczaj¹ powa¿nych problemów z powodu
wyludnienia. Przywo³ano równie¿ przyk³ad regionu Pleven z Bu³garii. W³adze tego
regionu skupiaj¹ siê na paru g³ównych zagadnieniach: poprawa dostêpnoœci obszaru
peryferyjnego poprzez rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawa wspó³pracy
transgranicznej z Rumuni¹. Tego typu inwestycje infrastrukturalne s¹ równie
niezbêdne w kontekœcie rozwoju turystyki. Wyró¿niono tak¿e inicjatywê zwana
UNICREDS (projekt INTERREG IVC ), której celem jest transformacja regionów ze s³abo
rozwiniêt¹ gospodark¹ poprzez stworzenie nowego modelu rozwoju gospodarczego
opartego na interakcji pomiêdzy uniwersytetami, organizacjami pozarz¹dowymi
i sektorem prywatnym.
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Druga sesja poœwiêcona zosta³a polskim doœwiadczeniom w kontekœcie partnerstwa
miejsko-wiejskiego. Przedstawiono na niej aktualny stan wspó³pracy i analizê
istniej¹cych powi¹zañ funkcjonalnych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.
Podczas dyskusji panelowej, w której udzia³ brali lokalni przedstawiciele w³adz,
doceniono istniej¹ce, pozytywne przyk³ady wspó³pracy miejsko-wiejskiej, zw³aszcza
w sferze kultury, oraz zidentyfikowano szereg przeszkód, które utrudniaj¹ bli¿sz¹
wspó³pracê. S¹ to m.in. nieefektywne instrumenty prawne, sprzeczne interesy
pomiêdzy aktorami miejskim i wiejskimi, brak tradycji wspó³pracy, g³ównie z uwagi
na dziedzictwo socializmu. Rosn¹ca presja urbanizacji powoduje coraz wiêcej
konfliktów na linii miasto-wieœ.
Nowe narzêdzia, takie jak zintegrowane inwestycje terytorialne (realizowane przez
Urzêdy Marsza³kowskie), mog¹ przyczyniæ siê do rozwoju spójniejszej wspó³pracy
ca³ego obszaru metropolitalnego.
Ilustracja 8. Ma³opolskie krajobrazy

MIEJSCE: Toskania - W³ochy
CZAS TRWANIA:

28 lutego - 01 marca 2013

Wizyta studialna partnerów URMA we Florencji pod koniec lutego kontynuowa³a
wymianê doœwiadczeñ na polu wspó³pracy miejsko-wiejskiej tym razem w odniesieniu
do Metropolitalnego Obszaru Florencji. Czêœæ spotkania obejmowa³a wizytê w Parco
della Piana. Wizytacja mia³a na celu zademonstrowanie wspó³pracy miejsko-wiejskiej
dzia³aj¹cej na tym obszarze.
Wycieczka do Piana Fiorentina przedstawi³a ró¿ne aspekty oddzia³ywañ pomiêdzy
stref¹ peryferyjn¹ a miastami takimi, jak Florencja, Prato i Pistoia. Obszar
charakteryzuje siê rozwiniêt¹ infrastruktur¹ transportow¹, du¿¹ iloœci¹ rezerwatów
przyrody, fabryk i zabytków, które stanowi¹ niew¹tpliwy potencja³ rozwojowy tego
regionu.
Niezwykle ciekawymi miejscami okaza³y siê miejsca takie, jak park WWF „Oaza
Focognano”, koœció³ przy autostradzie wybudowany pod koniec XX wieku,
wykopaliska archeologiczne w Gonfienti czy nieruchomoœci Cascine di Tavola.

Ilustracja 9. Region Toskania

Partnerzy projektu URMA mieli tak¿e mo¿liwoœæ zwiedzenia obszaru Piana
Metropolitana, który zosta³ dotkniêty niekontrolowanym rozwojem obszarów
produkcji i rozproszeniem lokalizacji funkcji miejskich, choæby takich jak szko³a
wojskowa czy uniwersytet. W rezultacie tych dzia³añ charakter obszaru Piana uleg³
zmianie z wiejskiego na „zurbanizowany wiejski”.
Rozwój Parco della Piana ma na celu podniesie jakoœci przestrzennej tego regionu
Toskanii.
Podczas wizyty odwiedzono tak¿e œredniowieczny zamek w Calenzano, sk¹d roztacza
siê piêkna panorama obszaru metropolitalnego Florencji. Z wie¿y zamku, rozpoœciera³
siê doskona³y widok na tereny zielone stanowi¹ce czêœæ parku metropolitalnego
Równiny Florenckiej.
Wizyta studialna podkreœli³a znaczenie zrównowa¿onej i dobrze przemyœlanej
wspó³pracy miejsko-wiejskiej.

Ilustracja 10. Uprawy rolne w rekreacyjnym parku
Parco della Cascine di Tavola
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MIEJSCE: Hamburg - Niemcy
CZAS TRWANIA:

16 CZERWCA 2013

W po³owie czerwca 2013 r. Uniwersytet HafenCity wraz z Ministerstwem Rozwoju
Miast i Ochrony Œrodowiska w Hamburgu zorganizowa³ wizytê studialn¹ po³¹czon¹
z konferencj¹ i warsztatami na temat partnerstwa miejsko-wiejskiego
w Metropolitalnym Obszarze Hamburga.
Sesja warsztatowa dotyczy³a projektów zwi¹zanych ze wspó³prac¹ niemiecko-duñsk¹
w tzw. korytarzu Jutlandii. Oprócz partnerów URMA obecni byli równie¿
przedstawiciele z regionu Centralnej Danii, miasta Aarhus, Regionu Po³udniowej Danii
oraz z kancelarii Stanu Schleswig-Holstein. Celem warsztatów by³o uzgodnienie
wspólnych zasad wspó³pracy oraz mo¿liwych kierunków dzia³ania. Po czêœci
warsztatowej, partnerzy URMA zwiedzili obszary na styku miasta i wsi w po³udniowozachodniej czêœci obszaru metropolitalnego Hamburga.
Celem wycieczki by³o pokazanie rzeczywistych rezultatów ju¿ istniej¹cych inicjatyw
partnerstwa miejsko-wiejskiego. W Grünendeich przedstawiono projekt wspó³pracy
"Pejza¿ morski - Dolina £aby" realizowanego na terenie Hamburskiego Obszaru
Metropolitalnego. Projekt, opieraj¹cy siê na dziedzictwie kulturowym regionu,
wspiera zrównowa¿ony rozwój obszaru ze szczególnym uwzglêdnieniem rekreacji
i turystyki. Jest to przedsiêwziêcie polegaj¹ce na wspó³pracy z partnerami z 23
powiatów, miast i gmin w Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie oraz z miastem
Hamburg. Projekt jest zarz¹dzany przez agencjê znajduj¹c¹ siê w by³ej Szkole
Marynarki Wojennej w Grünendeich. Agencja dzia³a jako koordynator ds. projektów
lokalnych oraz jako mediator pomiêdzy, spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i organami rz¹dowymi.
Do jej obowi¹zków nale¿y inicjowanie dzia³añ, szukanie mo¿liwoœci finansowania
dla projektów regionalnych (ze szczególnym uwzglêdnieniem miêdzyregionalnej sieci
turystycznej), rekreacji, waloryzacji i komercjalizacji dziedzictwa morskiego.

Ilustracja 11. Obszar metropolitalny Hamburga
i korytarz Jutlandzki

Ilustracja 12. Widok na rzekê £abê

Kolejnym zagadnieniem by³a idea utworzenia parku regionalnego Rosengarten.
Park ten nie jest prawnie ustanowionym rezerwatem przyrody, ale efektem
dobrowolnej wspó³pracy pomiêdzy dwoma landami. Ide¹ parków regionalnych jest
utworzenie "pomostu" miêdzy miastem a wsi¹. Pomys³ oparty jest na koncepcji
osiowej. Miêdzy osiami funkcjonuj¹ zielone przestrzenie otwarte, oferuj¹ce du¿e
mo¿liwoœci rekreacyjno-turystyczne. G³ównym celem Regionalparku jest umiejêtne
rozwijanie tego potencja³u. Regionalpark Rosengarten zosta³ za³o¿ony w roku 2008
przez w³adze Hamburga wraz z s¹siednimi gminami Dolnej Saksonii i zajmuje
powierzchniê blisko 302 km2. Celem tych dzia³añ jest poprawa jakoœci bazy
rekreacyjnej, ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wspieranie
to¿samoœci i wspólnoty regionalnej. Ostatnie dzia³ania w tym zakresie obejmuj¹
oznakowanie ponad 500 km szlaków pieszych, jeŸdzieckich i górskich w strefie oraz
usprawnienie komunikacji pomiêdzy poszczególnymi stacjami kolejowymi.
Ostatnim elementem wizyty studialnej by³a wizyta w skansenie "Kiekeberg"
w Rosengarten, w pobli¿u granic Hamburga. Muzeum jest jedn¹ z g³ównych atrakcji
turystycznych w regionie metropolitalnym Hamburga i jednoczeœnie aktywnym
partnerem Regionalpark Rosengarten. Skansen to centrum nauki o rolnictwie
i przemyœle spo¿ywczym. Zosta³ ufundowany przez Miasto Hamburg, ale obecnie
funkcjonuje jako niezale¿na fundacja charytatywna. Jest to wa¿na placówka
edukacyjna, poniewa¿ stwarza dzieciom i m³odzie¿y mo¿liwoœæ zdobycia wiedzy
na temat funkcjonowania wsi.
Przegl¹d rozwi¹zañ z Obszaru Metropolitalnego Hamburga pokaza³ wiele
pozytywnych przyk³adów partnerstwa miejsko-wiejskiego, które mog¹ byæ równie¿
zastosowane w innych obszarach metropolitalnych.

Ilustracja 13. Skansen "Kiekeberg" w Rosengarten
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MIEJSCE: Mediolan - W³ochy
CZAS TRWANIA:

10-12 PADZIERNIKA 2013

W dniach 10-12 paŸdziernika 2013 r. w Mediolanie Region Lombardii zorganizowa³
wizytê studialn¹ po³¹czon¹ z warsztatami miêdzyregionalnymi dla partnerów projektu
URMA i zaproszonych goœci. Wizyta rozpoczê³a siê na terenie Porta Nuova w centrum
miasta bêd¹cym przyk³adem skutecznej rewitalizacji centrum miasta.
W Parco delle Risaie (Park Ry¿owy) zaprezentowano ciekawe doœwiadczenia.
W otoczeniu wysoce zurbanizowanego obszaru istnieje enklawa oko³o 600 hektarów
pól ry¿owych – prawdziwa oaza dla produkcji ry¿u i innych produktów rolnych. W tym
parku wspó³praca miejsko-wiejska staje siê bardzo widoczna. Riccardo Castellanza,
Prezes Stowarzyszenia Parco delle Risaie, przedstawi³ zdobyte ju¿ doswiadczenia
ze wspó³pracy. Prezentacja skupia³a siê na wartoœci krajobrazu i œrodowiska, znaczeniu
terenów wiejskich pomiêdzy terenami zabudowanymi oraz na historii Stowarzyszenia
(w którym najwa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ relacje miêdzy mieszkañcami miasta
a rolnikami). Miejscowi rolnicy wyjaœnili goœciom proces produkcji ry¿u, fazy wzrostu,
opowiedzieli te¿ o walorach architektonicznych i krajobrazowych.

Ilustracja 14. Region Lombardia

Udano siê tak¿e do Villa Litta w Lainate - kompleksu zabytkowych budynków oraz do
historycznego parku. Wycieczka skoncentrowa³a siê wokó³ kompleksu
architektonicznego zwanego nymphaeum. Sk³ada siê on z szeregu symetrycznie
po³o¿onych pomieszczeñ, gdzie prezentowane by³y zbiory sztuki Boromeusza Visconti
Litta. Kompleks zosta³ wzniesiony w latach 1585 i 1589, wed³ug projektu Martino
Bassi. W otoczeniu budynków nymphaeum znajduj¹ siê charakterystyczne fontanny
sterowane przez system hydrauliczny.
Wizyta studialna w Mediolanie pokaza³a, jak wielkie znaczenie maj¹ inicjatywy lokalne
dla dobra ca³ej metropolii, a tak¿e wartoœæ, jak¹ niesie wspó³praca miasta z obszarami
podmiejskimi. Istotna wydaje siê otwartoœæ w³adz na potrzeby mieszkañców,
jak równie¿ zaanga¿owanie ró¿nych grup spo³ecznych w rozwój ca³ego obszaru.
Warsztaty miêdzyregionalne jeszcze mocniej podkreœli³y istotne aspekty rozwoju
obszarów miejskich i wiejskich na omawianym obszarze. Szczególnie wa¿ne w tym
zurbanizowanym regionie jest zachowanie rolnictwa. Podczas warsztatów zosta³
zaprezentowany system produkcji rolnej oraz omówiono dobre praktyki, takie jak
V'ARCO Villoresi czy Parco delle Risaie.
Rosn¹ca wartoœæ podmiejskich krajobrazów w du¿ej metropolii porusza aspekty
zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, gospodark¹ regionaln¹, a tak¿e to¿samoœci¹,
spójnoœci¹ i integracj¹ spo³eczn¹.

Ilustracja 15. Kompleks parkowy Villa Litta
w Lainate pod Mediolanem

Przedstawione doœwiadczenia prowadz¹ do myœlenia nad now¹ polityk¹
i wprowadzenia takich instrumentów, które znacz¹co zatroszcz¹ siê o w³aœciwy rozwój
terenów podmiejskich i podkreœl¹ ich znaczenie.
Specjalnie dla partnerów projektu URMA zaprezentowano tak¿e interesuj¹cy projekt
Buon Mercato pokazuj¹cy znaczenie innowacyjnych koncepcji wspieraj¹cych
gospodarkê lokaln¹ i regionaln¹. Projekt jest wspóln¹ inicjatyw¹ administracji
publicznej, gminy Corsico i lokalnych interesariuszy. Promuje zrównowa¿ony styl ¿ycia
i u³atwia bezpoœredni zakup towarów od rolników i innych producentów. Podstawow¹
zasad¹ w Buon Mercato jest krótki ³añcuch dostaw, uczciwe, niezawy¿one ceny
produktów, ekologiczna, zrównowa¿ona produkcja ¿ywnoœci i przejrzystoœæ
na ka¿dym etapie.
Niew¹tpliwie wspó³praca miejsko-wiejska zaprezentowana podczas wizyty
w Mediolanie, zw³aszcza na przyk³adzie Parco delle Risaie, stanowi dobr¹ inspiracjê
dla europejskich metropolii borykaj¹cych siê z problemem "urban-sprawl"
czyli niekontrolowanego rozrastania siê miasta poza jego granice.

Ilustracja 16. Park ry¿owy (Parco delle Risaie)
w Mediolanie
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Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu
URMA 2012 - 2014
SZCZECIN - KRAKÓW - HAMBURG - FLORENCJA - MEDIOLAN - LONDYN - PLEVEN - TWENTE - AMSTERDAM

MIEJSCE: Londyn - Wielka Brytania
CZAS TRWANIA:

Miêdzy 11 a 13 grudnia 2013 r. w Londynie odby³a siê wizyta studialna zorganizowana
przez RBGP WZ przy wspó³pracy z ekspertem zewnêtrznym dr Agnieszk¹ Zimnick¹.

11-13 GRUDNIA 2013
Pierwszego dnia wizyty zwiedzono wystawê New London Architecture w The Building
Centre w Londynie, gdzie mo¿na by³o zobaczyæ makietê centralnego Londynu w skali
1:1500 oraz m.in. ekspozycje: "Wielkie osiedla: jak londyñscy w³aœciciele ziemscy
kszta³tuj¹ miasto" - analizuje ewolucjê londyñskich osiedli i ich wp³yw na rozwój
nowych obszarów na du¿¹ skalê w stolicy w ramach jednej w³asnoœci; "Transformacja
gmin" - ilustruje rozwijanie lokalnych strategii i aspiracje na przysz³oœæ poszczególnych
gmin londyñskich.

Ilustracja 17. The Building Centre w Londynie

Ilustracja 18. Podmiejska miejscowoœæ Addington
Village w podlondyñskiej gminie Croydon.
Przyk³ad adaptacji zabudowy mieszkalnej
z uszanowaniem historycznego charakteru wsi

Drugiego dnia odby³ siê objazd studialny po gminie Croydon i hrabstwie Surrey,
prowadzony przez dr Zimnick¹. Trasa obejmowa³a miejscowoœci: Addington Village
(obszar pod ochron¹ konserwatorsk¹ obejmuj¹cy historyczn¹ wieœ i jej dyskretn¹
urbanizacjê w latach 60.), New Addington (osiedle na nowym korzeniu, obecnie teren
regeneracji spo³eczno-ekonomicznej), przejazd zielonym pierœcieniem Green Belt
do Coulsdon i Purley (miejscowoœci w g³ównym korytarzu transportowym LondynGatwick-Brighton), Webb Estate i Woodcote Village (suburbanizacja na fali teorii
miast-ogrodów Howarda), Oaks Track i Telegraph Track (zabudowa rolnicza w obszarze
Green Belt), Epsom Downs (sportowo-rekreacyjne zag³êbie hipiczne), Epsom
(miasteczko podmiejskie), Cheam, Carshalton do Purley Way (korytarz industrialny
Croydon), Thornton Heath (miejscowoœæ historyczna wch³oniêta przez Londyn).
Po zakoñczeniu objazdu odby³o siê spotkanie w departamencie planowania
w urzêdzie gminy Croydon. W spotkaniu, oprócz delegacji RBGP WZ, uczestniczyli:
Mike Kiely - Dyrektor planowania w departamencie rozwoju i œrodowiska Londyñskiej
Gminy Croydon, Tim Naylor - szef zespo³u ds. planowania, Steve Dennington kierownik zespo³u projektowego oraz dr Agnieszka Zimnicka. Pan Kiely omówi³
strategie rozwoju przestrzennego Londynu i Croydon (najwiêksza gmina londyñska,
370 tys. mieszkañców), w tym obszary zale¿noœci i wspó³pracê miêdzy w³adzami
regionalnymi i lokalnymi oraz politykê zielonych pierœcieni (Green Belt). Od 1930 r.
pierœcienie maj¹ za zadanie chroniæ obszary wiejskie przed naporem rozrastaj¹cych siê
miast, na ich obszarze mo¿liwy jest jedynie rozwój funkcji wiejskich. Przedstawiciele
gminy omówili zasady planowania przestrzennego od poziomu krajowego
po najni¿szy poziom realizacyjny. London Plan, uchwalany przez burmistrza Londynu,
jest strategi¹ przestrzenn¹, któr¹ musz¹ uwzglêdniaæ plany ni¿szego rzêdu, takie jak:
plany lokalne (Croydon Local Plan), ramy planistyczne dla obszarów z potencja³em
OAPF (Opportunity Area Planning Framework), programy koordynuj¹ce mniejsze
projekty (np. Connected Croydon), plany lokalne - masterplany oraz konkretne plany
realizacyjne (delivery projects). Nastêpnie opisano proces konsultacji publicznych
i wspó³pracy publiczno-prywatnej oraz negocjacji projektowych miêdzy inwestorem
a gmin¹. Dziêki procesowi przedaplikacyjnemu, podczas którego inwestor
przedstawia zarysy projektu i jest bardziej otwarty na zmiany, ³atwiejszym jest
uzyskanie póŸniejszego pozwolenia na budowê. Stosuj¹ oni w praktyce zasadê:
„PrzyjdŸ i porozmawiaj z nami”.
Przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego w ramach wymiany doœwiadczeñ zaprezentowali zakres
dzia³añ RBGP WZ oraz podali przyk³ady prowadzonych projektów, m.in. projekt
URMA. Przedstawiciele gminy jako przyk³ad realizacji polityki partnerstw miejskowiejskich w ramach projektu URMA wskazali park regionalny powsta³y wzd³u¿ rzeki.

Ilustracja 19. Podmiejska miejscowoœæ
Addington Village (Croydon, Wielki Londyn)
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Trzeciego dnia zwiedzono London Docklands, które s¹ znanym przyk³adem
rewitalizacji terenów poportowych. Wizytowano tereny London Bridge, wzd³u¿
Tamizy do Wapping, obrazuj¹ce nowe przekszta³cenia urbanistycznoarchitektoniczne centrum Londynu, a nastêpnie zwiedzono Canary Wharf - fragment
obszaru Docklands. Wnioski z wizyt wykorzystano w dalszej pracy nad projektem
URMA miêdzy innymi poprzez przedstawienie polityki zielonych pierœcieni (Green
Belt) jako interesuj¹cej dobrej praktyki w zakresie partnerstw miejsko-wiejskich.

Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu
URMA 2012 - 2014
SZCZECIN - KRAKÓW - HAMBURG - FLORENCJA - MEDIOLAN - LONDYN - PLEVEN - TWENTE - AMSTERDAM

MIEJSCE: Pleven - Bu³garia
CZAS TRWANIA:

28 STYCZNIA 2014

Pod koniec stycznia 2014 r. Region Pleven zorganizowa³ wizytê studialn¹
dla partnerów projektu URMA, podczas której zaproszeni goœcie dowiedzieli siê
o dzia³aniach podjêtych w celu wzmocnienia relacji miejsko-wiejskich na tym
obszarze.

Wizytê studialn¹ rozpoczê³a wycieczka do regionalnego parku „Kailaka”. Jest to
doskona³y przyk³ad wykorzystania œrodków inwestycyjnych do wzmocnienia
znaczenia regionalnego parku na rynku us³ug jako centrum turystyki i wypoczynku.
W tym celu powsta³ projekt zintegrowanego rozwoju turystyki obejmuj¹cy ca³y obszar
regionu wykorzystuj¹cy naturalny potencja³ lasów, jezior oraz terenów wiejskich
z uwzglêdnieniem zaplecza terenów zurbanizowanych.
Podczas spaceru po parku uczestnicy zwiedzili staro¿ytn¹, rzymsk¹ fortecê
„Storgozia”. W tym niezwyk³ym miejscu przedstawiona zosta³a bogata historia oraz
znaczenie to¿samoœci lokalnej mieszkañców regionu.

Ilustracja 20. Region Pleven

Nastêpnie zaproszeni goœcie odwiedzili Regionalne Centrum Informacji, gdzie
zaprezentowane zosta³y g³ówne cele, zakres, dzia³ania i osi¹gniêcia centrum.
Niektórzy z partnerów wyrazili pozytywne opinie na temat idei centrum i mo¿liwoœci
adaptacji tego pomys³u w innych regionach. Przedstawiono tak¿e sposoby
finansowania oœrodka i mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków finansowych na jego
rozwój.
Kolejnym elementem wizyty by³o zwiedzanie kaplicy Mauzoleum Œw. Jerzego,
regionalnego muzeum historycznego oraz Panoramy „Pleven Epopee”, które
stanowi¹c symbol to¿samoœci lokalnej maj¹ na celu podkreœlenie bogatego
dziedzictwa kulturowego i historycznego ca³ego regionu.

Ilustracja 21 . Jezioro Kailaka

Szczególnie wartym podkreœlenia jest wdra¿any projekt wielozadaniowego kampusu
w Pleven zaprezentowany przez prof. Steliana Dymitrowa z uniwersytetu im. Klimenta
Ohridskiego w Sofii. Kampus wzorowany jest na podobnym oœrodku Skelleftea
w Szwecji i ma stanowiæ narzêdzie wykorzystuj¹ce potencja³ endogeniczny oraz
stwarzaæ mo¿liwoœci rozwoju dla m³odych mieszkañców regionu ³¹cz¹c w swoich
za³o¿eniach edukacjê wraz z ró¿nymi ga³êziami przemys³u i us³ug. Na potrzeby
kampusu adaptuje siê obszar dawnej bazy wojskowej modernizuj¹c infrastrukturê
oraz rewaloryzuj¹c tereny zielone. W ramach partnerstwa wykorzystuje siê zaplecze
naukowe i techniczne w postaci kampusu jako instrument wdra¿ania innowacji
w przestrzeniach wiejskich, terenach leœnych oraz terenach turystycznych
i rekreacyjnych. W tym kontekœcie tak¿e partnerstwo miejsko-wiejskie nabiera
podwójnego znaczenia: z jednej strony Region Pleven stanowi wiejskie zaplecze dla
stolicy pañstwa Sofii, a z drugiej zaœ obszary wiejskie w g³êbi terytorium s¹ zapleczem
dla rdzennego miasta Pleven .
Wielu partnerów projektu doceni³o potencja³ Regionu Pleven, a zw³aszcza jego
wartoœæ krajobrazow¹, kulturow¹ i historyczn¹.

Ilustracja 22. Regionalne Centrum Informacji
w Pleven
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MIEJSCE: Twente - Holandia
CZAS TRWANIA:

17-18 STYCZNIA 2014

W po³owie czerwca 2014 r. Region Twente zorganizowa³ wizytê studialn¹, podczas
której partnerzy projektu mogli zapoznaæ siê z holenderskimi przyk³adami wspó³pracy
miejsko-wiejskiej, g³ównie dotycz¹cymi ³añcuchów ¿ywnoœciowych.
Wizytê rozpoczê³a prezentacja projektu pilota¿owego Borne, podczas której
wys³uchano interesuj¹cego wyk³adu na temat wspó³pracy studentów Uniwersytetu
Twente z lokalnymi producentami ¿ywnoœci i farmerami. Ciekawa
do zaimplementowania w innych pañstwach wyda³a siê organizacja zajêæ
praktycznych dla studentów na farmach. Jest to interesuj¹cy przyk³ad partnerstwa
miejsko-wiejskiego. Korzyœci z takiego projektu czerpi¹ nie tylko studenci poznaj¹cy
od podstaw pracê w gospodarstwie wiejskim (opieka nad zwierzêtami hodowlanymi,
uprawa roli, ró¿ne aspekty ekonomiczne z tym zwi¹zane czy proces produkcji
¿ywnoœci), ale tak¿e farmerzy i rolnicy, którzy maj¹c wiêcej r¹k do pracy mog¹
sprawniej j¹ wykonywaæ a ¿ywnoœæ szybciej trafia do konsumentów.
Nastêpnym etapem by³a wizyta u kilku producentów ¿ywnoœci regionalnej,
zapoznanie siê z procesem produkcji oraz drog¹, jak¹ musi przejœæ produkt, by dotrzeæ
na talerz konsumenta. Dziêki produkcji lokalnej ¿ywnoœæ szybciej dociera do odbiorcy
a jakoœæ jest znacznie wy¿sza od tej produkowanej na skalê masow¹.

Ilustracja 23. Region Twente

Partnerzy projektu URMA mogli tak¿e zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ „care farm” - farm
„opiekuñczych”, gdzie praca stanowi formê resocjalizacji dla osób po wyrokach
i uzale¿nionych. Osoby z wykroczeniami zostaj¹ wys³ane przez odpowiednie organy
w³adzy na resocjalizacjê do farm, gdzie g³ównym zadaniem jest nauka pracy
i kszta³towanie odpowiednich zachowañ w spo³eczeñstwie. Z rozmów podjêtych
podczas wizytacji z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie farmy wynika,
¿e ludzie, którzy pracowali na „care farm” lepiej radz¹ sobie w relacjach z ludŸmi,
rzadziej wracaj¹ do œwiata przestêpczego i czêœciej znajduj¹ pracê od tych, którzy
takiej resocjalizacji nie przeszli.
Uczestnicy wycieczki odwiedzili tak¿e „urban farm” („farma miejska”) skupiaj¹c¹ siê
na lokalnej produkcji ¿ywnoœci, która dzia³a na terenie Uniwersytetu Twente
w Enschede, gdzie mo¿liwoœæ pracy maj¹ tak¿e osoby niepe³nosprawne. Jednym
z zadañ tego typu farmy jest pomoc niepe³nosprawnym w funkcjonowaniu
w spo³eczeñstwie, a tak¿e uwra¿liwienie spo³eczeñstwa na osoby chore, które potrafi¹
pracowaæ tak samo dobrze, jak ludzie pe³nosprawni.

Ilustracja 24. Urban farm - Farma miejska
w Enschede

Muzeum Twente Welle by³o kolejnym punktem programu. Promuje ono bogat¹
historiê regionu, oraz podkreœla jego walory kulturalne i potencja³.
Zwieñczeniem wizyty by³a kolacja przygotowana ze specja³ów regionalnych
przez Qlina food. W odrestaurowanym budynku stodo³y stoj¹cym poœrodku lasu,
we wsi De Lutte, organizowane s¹ licznie bankiety, spotkania biznesowe i imprezy
okolicznoœciowe. Jest to kolejny przyk³ad partnerstwa miejsko-wiejskiego, gdzie wieœ
staje siê atrakcyjna nie tylko pod k¹tem wypoczynku, ale tak¿e w kontekœcie
organizacji ró¿nego rodzaju spotkañ na ³onie natury. To tak¿e doskona³y przyk³ad
wykorzystania budynków gospodarczych w nowej roli.
Wszyscy partnerzy projektu URMA bior¹cy udzia³ w tej wizycie docenili
zaanga¿owanie, z jakim wdra¿ane s¹ pomys³y dotycz¹ce partnerstw miejsko-wiejskich
oraz kreatywnoœæ mieszkañców regionu, którzy s¹ inicjatorami tych pomys³ów.
Wiêkszoœæ przedsiêwziêæ opisanych powy¿ej dzia³a na zasadzie stowarzyszeñ
non profit, co dodatkowo podkreœla zaradnoœæ mieszkañców regionu.

Ilustracja 25. Przyk³ad “Care farm” w Enschede
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MIEJSCE: Amsterdam - Holandia
CZAS TRWANIA:

10-12 WRZEŒNIA 2014

W ramach wizyty studialnej w dniach 10-11 wrzeœnia 2014 odby³y siê spotkania
z przedstawicielami Departamentu Planowania Przestrzennego Amsterdamu. W dniu
12 wrzeœnia 2014 odby³o siê spotkanie z przedstawicielem obszaru metropolitalnego
Hagi i Rotterdamu. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili równie¿ wrota sztormowe w Hoek
van Holland, gdzie zapoznali siê ze strategi¹ ochrony przeciwpowodziowej Holandii.
Z kolei pracownicy wydzia³ów planowania Amsterdamu oraz Hagi i Rotterdamu mogli
zapoznaæ siê z dzia³aniami planistów z Województwa Zachodniopomorskiego,
sposobami ich dzia³ania i wspó³pracy przy ró¿nych kwestiach zwi¹zanych
z planowaniem na obszarze metropolitalnym. Wizyta ta umo¿liwi³a obu stronom
nawi¹zanie ciekawych kontaktów, które w przysz³oœci mog¹ zaowocowaæ bli¿sz¹
wspó³prac¹.
Pierwszego dnia wizyty odby³o siê spotkanie z przedstawicielami Departamentu
Planowania Przestrzennego Amsterdamu. W spotkaniu uczestniczyli cz³onkowie
delegacji z RBGPWZ oraz Bart van der Heijden, Ton Schaap, Ed Buijs oraz Julian Jansen.

Ilustracja 26. Spotkanie z przedstawicielami
Departamentu Planowania Przestrzennego
Amsterdamu

Bart van der Heijden przedstawi³ zagadnienia zwi¹zane z infrastruktur¹ i transportem
w obszarze metropolitalnym Amsterdamu. Pokazano zestawienie wydatków
inwestycyjnych na komunikacjê publiczn¹ w Amsterdamie do 2050 roku. Poruszono
zagadnienia zwi¹zane z ruchem komunikacyjnym wokó³ centrum Amsterdamu.
Podkreœlono, ¿e liczba wykorzystywanych samochodów spada dziêki jakoœci
transportu publicznego. Istotnym aspektem jest fakt, ¿e w³adze holenderskie
zainwestowa³y wiêcej w sieæ autostradow¹ ni¿ po³¹czenia pomiêdzy wêz³ami
autostradowymi a centrami miast. Stanowi to obecnie bol¹czkê sieci transportowej
w Amsterdamie.
W dalszej czêœci Ton Schaap, projektant z Wydzia³u Planowania Miasta Amsterdam
zaprezentowa³ etapy prac nad zagospodarowaniem nabrze¿y Amsterdamu.
W prezentacji poruszono zagadnienia zwi¹zane ze znaczeniem waterfrontów
w planowaniu miejskim. Ca³oœæ za³o¿eñ uda³o siê zrealizowaæ dziêki temu, ¿e miasto
jest w³aœcicielem 70 % ziemi w swoich granicach.
W drugim dniu uczestnicy delegacji spotkali siê ponownie z przedstawicielami
Departamentu Planowania Przestrzennego Amsterdamu. Ze strony holenderskiej
w spotkaniu uczestniczyli: Caroline Combe, Erik van der Kooij, Frank Bakkum, Julian
Jansen i Juliane Kuerschner, wiceprezydent sieci METREX. Zaprezentowano miêdzy
innymi projekty zwi¹zane z adaptacj¹ wody i klimatu „Wodoodporny Amsterdam”,
amsterdamsk¹ wizje ¿ywnoœci (farmy miejskie i podmiejskie) oraz omówiono
europejskie sieci i projekty partnerstw.

Ilustracja 27 . Kana³y w Amsterdamie

Po po³udniu odby³a siê wizyta terenowa na granicy miasta Amsterdam i gmin
oœciennych. Osob¹ oprowadzaj¹c¹ by³ Marc Hanou - Kierownik projektu Obszaru
Metropolitalnego Amsterdamu w prowincji Noord-Holland. Opowiada³ o wspó³pracy
w obszarze metropolitalnym Amsterdamu pomiêdzy prowincj¹ Noord-Holland,
Amsterdamem oraz lokalnymi i regionalnymi w³adzami.
Ostatni dzieñ wizyty studialnej rozpocz¹³ siê od spotkania w stolicy Holandii - Hadze na
temat: Regionu metropolitalnego Rotterdamu. W dalszej czêœci dnia uczestnicy
delegacji zwiedzili zaporê przeciwsztormow¹ w Maeslant, stanowi¹c¹ przyk³ad
holenderskiej myœli in¿ynierskiej.

Ilustracja 28. Zapora w Maeslant
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