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WPROWADZENIE
Nasz region musi rozwijaæ siê w oparciu o gospodarkê morsk¹
i turystykê. W tym kontekœcie istnieje potrzeba zdefiniowania,
pog³êbienia oraz przetestowania mo¿liwoœci rozwoju partnerstw
miejsko-wiejskich oraz poszerzania wymiaru terytorialnego takiej
wspó³pracy. W nowej perspektywie finansowej skupimy siê na
dzia³aniach integruj¹cych podejmowanych przez samorz¹dy lokalne
przy wspó³pracy z sektorem prywatnym oraz organizacjami NGO.
Mamy nadziejê, ¿e takie podejœcie zaowocuje skokiem jakoœciowym
w rozwoju stref funkcjonalnych wraz z rozwojem partnerstw miejskowiejskich.
Proces metropolizacji wraz z id¹cymi za nim procesami suburbanizacji oraz kontrurbanizacji wydaje siê pomijaæ rolê
otaczaj¹cych obszarów wiejskich. Czy mo¿emy zapobiec dalszej
suburbanizacji? W du¿ej mierze zale¿y to od œwiadomej, szerokiej
wspó³pracy na tym polu. Udzia³ w projekcie URMA wyraŸnie zwiêksza
nasze szanse na przygotowanie narzêdzi, które mog¹ pomóc
w ograniczaniu dalszej suburbanizacji.
Olgierd Geblewicz
Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego

Konferencja podsumowuj¹ca miêdzynarodowy projekt URMA odby³a siê 7 paŸdziernika 2014 roku w Brukseli, gdzie
zosta³y przedstawione rezultaty dzia³añ wszystkich partnerów oraz przekazane zosta³y rekomendacje dotycz¹ce
partnerstw miejsko-wiejskich na rêce Komisji Europejskiej. Dla podsumowania dzia³añ Województwa
Zachodniopomorskiego w projekcie URMA oraz dla podjêcia dyskusji dotycz¹cej przysz³oœci partnerstw miejskowiejskich w polityce regionalnej zorganizowano 6 listopada 2014 w Szczecinie konferencjê pt. „Wspó³praca miejskowiejska jako instrument spójnoœci terytorialnej”. Niniejsza publikacja zawiera zapisy wyst¹pieñ prelegentów
oraz najwa¿niejsze w¹tki debaty.
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WSTÊP

CZYM JEST PROJEKT “URMA - PARTNERSTWA
MIEJSKO-WIEJSKIE W OBSZARACH METROPOLITALNYCH” ?

Miêdzynarodowa wymiana doœwiadczeñ w zakresie realizowania
i poszukiwania partnerstw miejsko-wiejskich w ró¿nej skali jest jednym
z celów projektu URMA. Podejœcie URMA pozwala zrozumieæ istotê
partnerstw miejsko-wiejskich: ich definicjê, cel, potrzebê ich powstawania
oraz potencja³ rozwoju jaki daj¹ zró¿nicowanym przestrzennie zwi¹zkom
tworzonym przez samorz¹dy lokalne. Zosta³y opracowane Rekomendacje
dla Komisji Europejskiej, wskazuj¹ce na koniecznoœæ wspierania
instytucjonalnego partnerstwa miejsko-wiejskiego jako instrumentu
wieloskalowej polityki regionalnej. Wykorzystanie rezultatów projektu jest
mo¿liwe na poziomie regionalnym, metropolitalnym i lokalnym, a sama
idea partnerstwa miejsko-wiejskiego zosta³a rozwiniêta w ramach dzia³añ
zorganizowanych przez stowarzyszenie metropolii i regionów – METREX.
Projekty pilota¿owe realizowane w ramach projektu URMA
podejmowa³y zagadnienia partnerstw miejsko-wiejskich w ró¿nych skalach
i realiach charakterystycznych dla danego regionu. Miasto Hamburg
podjê³o próbê budowania nowej wspó³pracy miejsko-wiejskiej
w makroskali: Niemcy, Dania, Szwecja. Region Lombardia analizowa³
podejœcie do partnerstwa miejsko-wiejskiego w powi¹zaniu z EXPO 2015,
natomiast holenderski region Twente (gmina Enschede) wspó³tworzy³
regionalny ³añcuch ¿ywnoœci jako innowacyjny sposób budowania relacji
miejsko-wiejskich. Województwo Zachodniopomorskie realizuje dwa
dzia³ania: Modelowe studium zagospodarowania przestrzennego wsi
podmiejskiej na przyk³adzie wsi Wo³czkowo w gminie Dobra oraz za³o¿enia
do zintegrowanej strategii rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przedstawienie doœwiadczeñ partnerów projektu oraz spodziewanych rezultatów projektu szerokiemu gronu interesariuszy wype³nia
tekst Przewodnika Dobrych Praktyk. Przyk³ady inicjatyw innowacji w stymulowaniu aktywnoœci gospodarczej w aglomeracji metropolitalnej maj¹ byæ
inspiracj¹ dla samorz¹dów lokalnych pozostaj¹cych pod wp³ywem miasta
rdzeniowego. Opracowany zosta³ poradnik (vademecum) dla samorz¹dów
lokalnych i wszystkich aktorów dzia³alnoœci proinwestycyjnej, wyjaœniaj¹cy
funkcjonowanie, procedury oraz kryteria decyzji w kierunku optymalizacji
dzia³añ inicjuj¹cych rozwój przestrzenny w suburbiach.
Konieczna jest kontynuacja dzia³añ promuj¹cych i inicjuj¹cych
ró¿ne formy partnerstwa miejsko-wiejskiego. Jednym z rezultatów projektu
URMA jest plan wdro¿eniowy jako scenariusz realizacji nowej polityki
subregionalnej, wykorzystuj¹cej potencja³ interesariuszy oraz otoczenia
instytucjonalnego i prawnego samorz¹dów lokalnych. Nale¿y te¿ poszukiwaæ innowacyjnego podejœcia w partnerstwie pomiêdzy miastami
œredniej wielkoœci i ma³ymi z ich otoczeniem wiejskim. Platform¹ miêdzyregionalnej wspó³pracy eksperckiej realizuj¹cej te cele mo¿e byæ projekt
URMA II.
arch. Stanis³aw Dendewicz
Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego
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PANEL 1 - PREZENTACJE
Dr hab. Wojciech Dro¿d¿
Wicemarsza³ek Województwa
Zachodniopomorskiego
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie
logistyki i integracji europejskiej. Absolwent
Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Szczeciñskiego, Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego, studiów
doktoranckich z zakresu zarz¹dzania na
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Specjalista z zakresu ekonomiki transportu,
logistyki miêdzynarodowej, polityki
regionalnej i wspó³pracy transgranicznej.

Specyfika po³o¿enia Województwa Zachodniopomorskiego w bezpoœrednim s¹siedztwie Niemiec
i krajów skandynawskich otwiera nowe mo¿liwoœci
w nawi¹zywaniu wspó³pracy miejsko-wiejskiej w ró¿nych
skalach. Powi¹zania i zale¿noœci istniej¹ce ponad
granicami pañstw wymuszaj¹ powstanie nowych form
odpowiedzialnoœci za politykê przestrzenn¹ regionu.
Projekt URMA sta³ siê i nadal mo¿e s³u¿yæ jako doskona³e
Ÿród³o rozwi¹zañ wielu problemów w regionie poprzez
wymianê wiedzy z praktykami i ekspertami z ca³ej Unii
Europejskiej. Metropolie i silne oœrodki miejskie jako
motory rozwoju gospodarczego i innowacji nie mog¹
funkcjonowaæ w oderwaniu od otaczaj¹cych je obszarów
wiejskich.

GENEZA I CELE PROJEKTU URMA PARTNERSTWA
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Województwo reprezentowane przez Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej pod kierownictwem Dyrektora
Stanis³awa Dendewicza by³o koordynatorem komponentu 3
w sk³ad którego wchodzi³y dzia³ania i prace merytoryczne
zwi¹zane z wymian¹ doœwiadczeñ, identyfikacj¹
i analiz¹ dobrych praktyk dotycz¹cych wspó³pracy miast
i wsi a tak¿e wspomnianych wczeœniej rekomendacji.
Za³o¿one dzia³ania pilota¿owe realizowane przez nasze
Województwo mia³y na celu zarówno wypracowanie
innowacyjnych metod zarz¹dzania policentrycznymi
obszarami funkcjonalnymi na przyk³adzie Centralnej Strefy
Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego, jak
i opracowanie skutecznego narzêdzia przeciwdzia³ania
suburbanizacji w oparciu o opracowanie eksperckie
„Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej na przyk³adzie Wo³czkowa”.
W powi¹zaniu z instrumentami programów regionalnych
rezultaty projektu URMA mog¹ byæ wykorzystywane jako
inspiracje do zawieranych w³aœnie kontraktów
samorz¹dowych. Podejmowanie dialogu spo³ecznego
w formie konsultacji i warsztatów zgodnych z ide¹ projektu
URMA przynosi d³ugofalowe zyski w postaci podniesienia
œwiadomoœci spo³ecznej zwi¹zanej z to¿samoœci¹ miejsca,
budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz wspó³odpowiedzialnoœci spo³ecznej za wspóln¹ przestrzeñ.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA

Potrzeba dziœ nowych form wspólnej odpowiedzialnoœci
przestrzennej i spójnoœci terytorialnej. Koncepcja
partnerstwa miêdzy obszarami miejskimi i wiejskimi jawi
siê jako dobre narzêdzie i region chcia³by wdra¿aæ je wœród
szerszego grona interesariuszy.
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Projekt URMA wniós³ znacz¹cy wk³ad do dyskusji
europejskiej dotycz¹cej partnerstw miejsko-wiejskich.
Jednym z istotnych rezultatów projektu s¹ rekomendacje
dotycz¹ce udoskonalenia wspó³pracy miejsko-wiejskiej
jako instrumentu spójnoœci terytorialnej. Wnioski
i zalecenia zosta³y przekazane do Komisji Europejskiej
podczas konferencji podsumowuj¹cej projekt URMA.
Dziêki udzia³owi w projekcie Województwo Zachodniopomorskie uzyska³o swoiste narzêdzie innowacji
w regionie.
1

SZCZECIÑSKI
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KOSZALIÑSKO-KO£OBRZESKO-BIA£OGARDZKI
OBSZAR
FUNKCJONALNY
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PANEL 1 - PREZENTACJE
Julian Jansen
Lider eksperckiej grupy URMA
w organizacji METREX,
miasto Amsterdam, Holandia
Absolwent Uniwersytetu w Amsterdamie.
Od 2009 roku starszy urbanista i demograf w
Departamencie Planowania Przestrzennego
miasta Amsterdam. Ekspert w zakresie
zagadnieñ demografii, kwestii ekonomicznospo³ecznych, mieszkalnictwa, planowania
d³ugoterminowych strategii. Reprezentuje
Miasto Amsterdam w organizacji METREX
w ramach której jest przewodnicz¹cym
eksperckiej grupy URMA.

Województwo Zachodniopomorskie jako lider
komponentu 3 w projekcie URMA od pocz¹tków
wspó³pracy wnosi³o konstruktywny wk³ad w prace
merytoryczne. Sam projekt URMA wywodzi siê z dzia³añ
grupy eksperckiej zorganizowanej w ramach organizacji
METREX – Sieæ Europejskich Regionów i Obszarów
Metropolitalnych. Grupa ekspercka URMA istnieje od 2001
roku. Polityka partnerstw miejsko-wiejskich jest bardzo
istotna tak¿e na poziomie europejskim. Obejmuje ona
zagadnienie budowania wspó³pracy pomiêdzy miastem a
wsi¹ pokazuj¹c jednoczeœnie jak zwalczaæ negatywne
skutki zastanych procesów.
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Od 2012 roku grupa ekspercka URMA wspó³pracuje
z Uniwersytetem HafenCity w Hamburgu. W ramach prac
OECD zosta³ opracowany raport, gdzie ujêto miêdzy innymi
teren Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa
Zachodniopomorskiego.
W paŸdzierniku 2013 w Brukseli zorganizowana zosta³a
miêdzynarodowa konferencja Open Days 2013
prezentuj¹ca dzia³ania DG Regio, DG Agri, OECD, METREX,
EUROCITIES, PURPLE, URMA oraz wielu innych sieci
i partnerów. Podczas spotkania odby³a siê ju¿ odrêbna
sesja poœwiêcona partnerstwom miejsko-wiejskim
z udzia³em partnerów projektu.
Fina³ow¹ konferencj¹ dla projektu URMA by³y spotkania
Open Days 2014 w Brukseli, gdzie zaprezentowano efekty
prac i dokonania partnerów uczestnicz¹cych w projekcie,
podsumowano szereg projektów pilota¿owych oraz
przedstawiono miêdzy innymi rekomendacje na szczebel
unijny.

Pierwszym projektem poruszaj¹cym kwestie partnerstw
miejsko-wiejskich by³ niemiecki projekt MORO Hamburg
dotycz¹cy wspó³pracy przestrzennej na du¿¹ skalê,
kolejnym zaœ miasto Amsterdam – Odpowiedzialna Stolica
(Amsterdam - Responsibile Capital).
Holandia, jak wiêkszoœæ krajów europejskich boryka siê
z problemami demograficznymi – próbuje rozwi¹zywaæ je
poprzez wspó³pracê stolicy z terenami wiejskimi. Liczba
ludnoœci Amsterdamu roœnie, natomiast ubywa ludnoœci
na terenach otaczaj¹cych miasto. Program Amsterdam Odpowiedzialna Stolica okreœli³ rolê miasta jako
najsilniejszego oœrodka odpowiedzialnego za region,
wdra¿aj¹cego inicjatywy budowania partnerstw oraz
bêd¹cym inicjatorem innowacji.
Pierwszym dzia³aniem grupy eksperckiej URMA by³o
opracowanie Dobrych Praktyk. Podczas spotkania
warsztatowego w Amsterdamie wiosn¹ 2011 roku zebrane
zosta³y ró¿ne przyk³ady oraz lokalne doœwiadczenia. Na ich
podstawie zosta³a opracowana odpowiednia broszura.
Amsterdam

6

WSPÓ£PRACA MIEJSKO-WIEJSKA JAKO
INSTRUMENT SPÓJNOŒCI TERYTORIALNEJ
PUBLIKACJA Z MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PODSUMOWUJ¥CEJ DZIA£ANIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W MIÊDZYNARODOWYM PROJEKCIE URMA PARTNERSTWA MIEJSKO-WIEJSKIE W OBSZARACH METROPOLITALNYCH

PANEL 1 - PREZENTACJE
Marta Jacuniak-Suda
J. Knieling, A. Obersteg
HafenCity University Hamburg
Lider projektu URMA
Absolwentka nauk o œrodowisku oraz filologii
germañskiej. W latach 2008-2012r. pracownik
naukowy na uniwersytetach Oldenburg
(Niemcy) i Södertörns (Szwecja) w dziedzinie
zarz¹dzania terenami wiejskimi i rozwoju
regionalnego. Od 2012r. zajmuje siê tematyk¹
powi¹zañ miejsko-wiejskich na Uniwersytecie
HafenCity Hamburg (Niemcy) w ramach
projektu INTERREG IVC URMA-"Urban-rural
partnerships in metropolitan areas."

Czym s¹ partnerstwa miejsko-wiejskie, dlaczego s¹
potrzebne i jakie wyzwania przed nimi stoj¹? Tym pytaniom
p o œ w i ê c o ny b y ³ w y k ³ a d M a r t y J a c u n i a k - S u d a .
W pocz¹tkowej fazie projektu INTERREG IVC URMA zaistnia³a
koniecznoœæ opracowania definicji partnerstw miejskowiejskich i zasad ich funkcjonowania. Partnerzy URMY
reprezentuj¹cy ró¿ne regiony w Europie posiadali bowiem
zró¿nicowany poziom wiedzy i doœwiadczeñ na ten temat.
Dokument „Podejœcie URMA” stanowi podstawê
do wszelkich dzia³añ w ramach projektu. Jest to zbiór regu³
i warunków jakie powinny spe³niaæ dzia³ania, aby przyczyniæ
siê do obopólnej korzyœci miejsko-wiejskich partnerstw. Za
partnerstwo miejsko-wiejskie uczestnicy projektu URMA
uznali wspó³pracê anga¿uj¹c¹ aktorów na obszarach
wiejskich i miejskich, która poprzez wspólnie realizowane
projekty przeciwdzia³a problemom regionalnym,a
jednoczeœnie przyczynia siê do poprawy sytuacji
gospodarczej i jakoœci ¿ycia mieszkañców. Powstanie sta³ych
ale elastycznych struktur organizacyjnych pomaga w lepszej
koordynacji tej wspó³pracy.
Warunkiem stworzenia partnerstwa jest dostrze¿enie
potrzeby i potencja³u do wspó³pracy zarówno po stronie
partnerów wiejskich, jak i miejskich: samorz¹dowców,
re g i o n a l nyc h l i d e rów p o l i t yc z nyc h , o rga n i za c j i
pozarz¹dowych, ludzi nauki i biznesu. Ka¿dy z tych
podmiotów ma specjalistyczn¹ wiedzê, doœwiadczenie,
kontakty, które sk³adaj¹ siê razem na potencja³ regionu,
w oparciu o który mo¿e rozwin¹æ siê wspó³praca. Dopiero
wspó³praca na partnerskich warunkach jest w stanie
zrealizowaæ ten potencja³ i przyczyniæ siê do synergii.
Do podstawowych zasad funkcjonowania partnerstw
miejsko-wiejskich nale¿¹: rozwiniêta kultura dialogu
w ramach którego wszyscy partnerzy powinni wystêpowaæ
z równorzêdnej pozycji, obopólna korzyœæ, umiejêtnoœæ
dzielenia siê obowi¹zkami i kosztami dla dobra wspólnej
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sprawy, jak¹ jest rozwój regionu jako jednostki funkcjonalnej,
zmienna geometria (variable geometry), elastyczny wymiar
przestrzenny umo¿liwiaj¹cy przekraczanie ograniczeñ
i granic administracyjnych, poczwórna helisa (quadruple
helix). Zastosowanie powy¿szych zasad zosta³o wyjaœnione
prze Martê Jacuniak-Sudê na konkretnych przyk³adach
z regionów reprezentowanych przez partnerów projektu
URMA.
Na przyklad, region Toskanii zorganizowa³ warsztaty
partycypacji spo³ecznej dotycz¹cej stworzenia parku „Parco
della Piana”, wskazuj¹c w ten sposób na koniecznoœæ
uzgadniania decyzji planistycznych z mieszkañcami i innymi
zainteresowanymi osobami. Wspólne fundusze inwestycyjne
Hamburga i trzech s¹siaduj¹cych pañstw zwi¹zkowych
(Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen) pokazuj¹ z kolei, ¿e mo¿liwe jest dzielenie siê
œrodkami finansowymi, z których dotowane s¹ projekty
rozwoju regionalnego. Region Pleven opracowa³ plan
wspó³pracy o zmiennej geometrii oparty na turystyce
regionalnej.
Najczêstszym wyzwaniem z jakimi spotykaj¹ siê partnerzy
URMY to biernoœæ partnera miejskiego i brak œwiadomoœci,
¿e miasta nie mo¿na traktowaæ w oderwaniu od otaczaj¹cych
je obszarów wiejskich. Miasta i tereny wiejskie s¹ od siebie
zale¿ne. Problemem jest równie¿ zapewnienie trwa³oœci
wspó³pracy gdy wyczerpi¹ siê zewnêtrzne Ÿród³a
finansowania, a tak¿e uzyskanie niezale¿noœci od bie¿¹cej
sytuacji politycznej.
Nie³atwe jest pokonanie bariery konfliktu interesów
partykularnych, szczególnie w obliczu kryzysu finansowego
i globalnej konkurencji gospodarczej. Jednak¿e problemy te
mo¿na pokonaæ poprzez promowanie podejœcia opartego na
dzieleniu siê korzyœciami i obci¹¿eniami dla wspólnego dobra
regionu.
Marta Jacuniak-Suda zakoñczy³a wyst¹pienie optymistycznym wnioskiem, ¿e istnieje wiele partnerstw, które
powsta³y nie dziêki specjalnie ku temu powo³anym
programom, ale z potrzeb zidentyfikowanych przez lokalnych
i regionalnych aktorów. Takim buduj¹cym przyk³adem jest
trasa kolejowa Uznamskiej Kolei Nadmorskiej ³¹cz¹ca
Œwinoujœcie w województwie zachodnio-pomorskim
z miejscowoœci¹ Ahlbeck po niemieckiej stronie
w Mecklenburgii-Pomorzu Przednim. Ten wspólny projekt
wspó³pracy przyczynia siê do poprawy warunków dla
rozwoju turystyki, gospodarki i jakoœci ¿ycia mieszkañców po
obu stronach granicy, a tym samym do zapewnienia wiêkszej
spójnoœci terytorialnej.
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PANEL 1 - PREZENTACJE
arch. Ewa Balanicka
Kierownik projektu URMA
w RBGP WZ w Szczecinie
Architekt IARP i urbanista, doœwiadczenie w
projektowaniu i realizacji inwestycji w ró¿nej
skali, w³asna dzia³alnoœæ architektoniczna
eb studio, g³ówny projektant w RBGP WZ
(Centralna Strefa Funkcjonalna WZ, URMA,
planowanie obszarów morskich, wspó³praca
miêdzynarodowa), cz³onek Zarz¹du
METREX–Sieci Europejskich Metrop o l i ta l nyc h Re g i o n ów i O bsza rów,
autorka artyku³ów o tematyce projektowej,
animator spotkañ dla m³odzie¿y.

Podczas trwania projektu opracowano Rekomendacje
dotycz¹ce ustanowienia i doskonalenia wspó³pracy miejskowiejskiej jako instrumentu spójnoœci terytorialnej. By³y one
przedmiotem konsultacji z ekspertami zewnêtrznymi
podczas warsztatów w kwietniu b.r., a nastêpnie przekazane
Komisji Europejskiej w paŸdzierniku 2014r. Stanowi¹
najwa¿niejszy rezultat projektu URMA. Poni¿ej zamieszczono
fragmenty prezentacji na konferencji 6.11.2014, a pe³en tekst
Rekomendacji wraz z konkretnymi przyk³adami mo¿na
znaleŸæ w odrêbnej publikacji w jêzyku polskim i angielskim.
Jedno rozwi¹zanie nie odpowiada wszystkim. Partnerstwa
miejsko-wiejskie musz¹ byæ skierowane do konkretnych
potrzeb i potencja³ów lokalnych/regionalnych. Partnerstwa
miejsko-wiejskie powinny byæ uznane za podejœcie
strategiczne na wszystkich poziomach polityki spójnoœci
terytorialnej i odpowiednio wspierane.
W ramach projektu URMA zosta³y zidentyfikowane cztery
podstawowe rodzaje partnerstw miejsko-wiejskich:
Partnerstwa wielkoskalowe, np. Wspó³praca pomiêdzy
Pomorzem Zachodnim w Polsce i regionami Meklemburgi¹Pomorzem Przednim. Metropolitalne partnerstwa
regionalne, np. Szczecin wraz z otaczaj¹cymi go terenami
wiejskimi - rozwój koncepcji ograniczania rozlewania siê
zabudowy. Partnerstwa miêdzy ma³ymi i œrednimi miastami
w powi¹zaniu z ich zapleczem wiejskim, np. Strefa Centralna
Województwa Zachodniopomorskiego, jako odleg³y obszar
region wspierany przez stolicê regionu - Szczecin oraz
Translokalna wspó³praca miejsko-wiejska.
Istniej¹ce doœwiadczenia dotycz¹ce partnerstw miejskowiejskich zaczerpniête z poprzednich i obecnych programów
i projektów unijnych i krajowych powinny byæ u¿ywane jako
Ÿród³o wiedzy i punkty kontaktowe w zakresie tworzenia
partnerstw miejsko-wiejskich. Udane i obiecuj¹ce inicjatywy
powinny byæ kontynuowane.
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Wielow¹tkowy charakter partnerstw miejsko-wiejskich
wymaga podejœcia holistycznego i odpowiedniego wzglêdem
lokalizacji. Zarz¹dzanie wielopoziomowe i miêdzysektorowy
model organizacji s¹ odpowiednimi rozwi¹zaniami.
Partnerstwa miejsko-wiejskie powinny byæ traktowane jako
funkcjonalne i przestrzenne jednostki, które ³¹cz¹ obszary
miejskie i wiejskie oraz s¹ rozpoznawane w planowaniu
strategicznym i przestrzennym na wszystkich poziomach.
Istniej¹ce instytucje i odpowiednie nowe cia³a funkcjonalne
na poziomie regionalnym powinny odgrywaæ strategiczn¹
rolê, u³atwiaj¹c i koordynuj¹c partnerstwa miejsko-wiejskie.
Miejsko-wiejskie inicjatywy anga¿uj¹ce szerokie grono
interesariuszy, dzia³aj¹ce zgodnie z podejœciem potrójnej lub
poczwórnej helisy, powinny byæ wspierane przez instytucje
publiczne w celu zapewnienia odpowiedniego osadzenia tych
projektów na ró¿nych polach.
Komisja Europejska, pañstwowe, regionalne i lokalne w³adze
powinny dostosowywaæ swoje instrumenty finansowe
uwzglêdniaj¹c aspekt partnerstwa miejsko-wiejskiego.
Nale¿y wspieraæ i monitorowaæ nowe narzêdzia takie jak ZIT
(ang. ITI) i RLKS (ang. CLLD). BodŸce finansowe, kapita³
pocz¹tkowy i zaproszenia do sk³adania pomys³ów
projektowych pomog¹ w zainicjowaniu partnerstw miejskowiejskich. Zatem, œrodki publiczne powinny byæ
wykorzystywane w celu usuniêcia istniej¹cych barier,
polepszania komunikacji i poszerzaniu obszarów wspó³pracy.
Jednak¿e, partnerstwa miejsko-wiejskie powinny byæ oparte
na potrzebach i nie mog¹ byæ wymuszone. Istniej¹ce dobre
przyk³ady powinny byæ dalej wspierane i rozpowszechniane.
Parlament Europejski i Komisja Europejska powinny dalej
rozwijaæ polityki i praktyczne narzêdzia, stworzone w oparciu
o osi¹gniêcia inicjatywy RURBAN, wdra¿aj¹ce partnerstwa
miejsko-wiejskie w europejsk¹ politykê spójnoœci
terytorialnej.

Ewa Balanicka (RBGP WZ) wrêcza Rekomendacje URMA Marsza³kowi Województwa
Mazowieckiego Adamowi Struzikowi - konferencja METREX, Bruksela, paŸdziernik 2014
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PANEL 1 - DYSKUSJA
Pierwszemu blokowi tematycznemu towarzyszy³a
dyskusja ekspertów moderowana przez dyrektora
Stanis³awa Dendewicza. Tez¹ przewodni¹ dyskusji by³o
zagadnienie planowania funkcjonalnego oraz mo¿liwoœci
jego wykorzystania w zwi¹zku z obecn¹ polityk¹
europejsk¹ oraz obowi¹zuj¹c¹ Koncepcj¹ Zagospodarowania Kraju 2030.
W dyskusji ekspertów udzia³ wziêli: prof. Marek
Dutkowski, Roman Walaszkowski, dr Karol Janas oraz
prelegenci panelu.
Prof. Marek Dutkowski przypomnia³, ¿e problematyka jak¹
zajmowa³ siê projekt URMA nie jest zupe³nie nowa.
W perspektywie postêpuj¹cej globalizacji partnerstwa
miejsko-wiejskie staj¹ przed nowymi wyzwaniami:
obs³ug¹ rynku globalnego, metropolizacj¹ oœrodków
miejskich, coraz s³absz¹ rol¹ pañstw czy wzrostem
znaczenia us³ug kreatywnych. Tak specyficzne warunki
spe³niaj¹ metropolie odcinaj¹c siê niestety od przyleg³ych
terenów wiejskich. Tereny te najczêœciej pe³ni¹ funkcjê
zaplecza terenów pod zabudowê oraz Ÿród³a si³y roboczej.
Dla stworzenia równorzêdnych warunków rozwoju
dla miasta i wsi niezbêdne jest podejœcie funkcjonalne
w formie partnerstwa równorzêdnych partnerów.

GENEZA I CELE PROJEKTU URMA PARTNERSTWA
MIEJSKO-WIEJSKIE W OBSZARACH METROPOLITALNYCH

Szczecin jest specyficznym miastem, które dopiero nabywa
cech metropolii, a dodatkowo obszar jego oddzia³ywania
wykracza poza granice pañstwa.
W tym kontekœcie projekt URMA pokaza³ ogromne
zró¿nicowanie wspó³pracy miejsko-wiejskiej, która nie jest
mo¿liwa do zunifikowania. Odpowiedzialnoœæ miasta
rdzeniowego na przyk³adzie Amsterdamu jest koncepcj¹
now¹ i szczególnie trudn¹ do wdro¿enia na terenie
Województwa Zachodniopomorskiego ze wzglêdu
na po³o¿enie Szczecina.
Dobrym przyk³adem takiej odpowiedzialnoœci by³aby
odpowiedzialnoœæ Warszawy za region Warmii i Mazur
gdzie du¿a iloœæ mieszkañców stolicy posiada domy
letniskowe. Jednoczeœnie metropolia wspieraj¹ca
partnerów z „terenu” wspó³pracuj¹cych miêdzy sob¹ –
korzysta tak¿e na tej wspó³pracy.
Kolejno g³os zabra³ dyrektor SSOM Roman Walaszkowski.
Przedstawi³ pokrótce historiê powstania stowarzyszenia
oraz obecnych cz³onków, wœród których warto podkreœliæ
udzia³ Województwa Zachodniopomorskiego. Taki sk³ad
stowarzyszenia u³atwia wspó³pracê. Podkreœli³ ¿e istotn¹
zasad¹ jest równowa¿noœæ g³osów poszczególnych
cz³onków niezale¿nie od wielkoœci czy zasobnoœci gminy.

Od lewej: Julian Jansen, dr hab. Wojciech Dro¿d¿, Roman Walaszkowski, prof. Marek Dutkowski, Ewa Balanicka
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PANEL 1 - DYSKUSJA
Stowarzyszenie zajmuje siê miêdzy innymi opracowywaniem i zlecaniem dokumentów strategicznych
dla ca³ego obszaru. Strategia Szczeciñskiego Obszaru
Metropolitalnego jako Zintegrowana Inwestycja
Terytorialna (ZIT) bêdzie uwzglêdnia³a miêdzy innymi
potrzeby lokalnego rynku pracy czy potrzeby
komunikacyjne - bêdzie proponowa³a konkretne
rozwi¹zania dla zadanych problemów na podstawie
opracowywanego Studium Wykonalnoœci.
Nastêpnie g³os zabra³ dr Karol Janas potwierdzaj¹c,
¿e Województwo Zachodniopomorskie wraz ze
Szczecinem jest liderem je¿eli chodzi o œwiadomoœæ
dotycz¹c¹ partnerstw miejsko-wiejskich. Przyk³adem
partnerstwa miejsko-wiejskiego z regionu Ma³opolski jest
partnerstwo stowarzyszenia z Nowej Huty z samorz¹dem
wiejskiej gminy Gorlice. Z doœwiadczeñ ma³opolskich
wynika, i¿ niejednokrotnie to partner z miasta nie wyra¿a
chêci wspó³pracy z partnerem wiejskim. Wynika to z braku
œwiadomoœci metropolii co do koniecznoœci podjêcia takiej
wspó³pracy w realiach rynku globalnego. Projekt URMA
nie powinien formalizowaæ dzia³añ oddolnych
zmierzaj¹cych ku zawi¹zaniu partnerstwa ze wzglêdu
na ich potencjalne bogactwo form i skal, projekt powinien
kierowaæ siê w kierunku stwarzania mo¿liwoœci
i podnoszenia œwiadomoœci potencjalnych partnerów.
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Przyk³ad Gorlic wskazuje, ¿e pozostawienie mo¿liwoœci
dzia³ania inicjatywom oddolnym pozwala na powstanie
partnerstw miejsko-wiejskich poza strukturami
administracyjnymi.
Pytanie do Juliana Jansena skierowa³a Bogumi³a KrystekKucewicz przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju - czy partnerstwa zawi¹zywane przez miasto
Amsterdam ewoluuj¹ w czasie i czy miasto wci¹¿
podejmuje nowe propozycje wspó³pracy. W odpowiedzi
Julian Jansen przedstawi³ sytuacjê Amsterdamu jako
miasta, które wci¹¿ przyci¹ga nowych mieszkañców. W tej
chwili miasto pracuje nad zwiêkszeniem komfortu ¿ycia
swoich mieszkañców – dba³oœæ o przestrzenie publiczne,
obszary mieszkaniowe atrakcyjne cenowo. Wspó³praca
podmiejska funkcjonuje nie tylko wewn¹trz obszaru
metropolitalnego, ale tak¿e poza nim. Przedstawiciele
poszczególnych gmin tworz¹ grupy robocze wspólnie
z ekspertami, przedstawicielami nauki i biznesu
koncentruj¹ siê zagadnieniach dostarczania ¿ywnoœci.
W dzia³aniach d¹¿y siê do maksymalnego wykorzystania
istniej¹cej infrastruktury. Szczególn¹ wagê przywi¹zuje siê
do wartoœci krajobrazu, który jest dobrem wspólnym.
WypowiedŸ Juliana Jansena uzupe³ni³a Marta JacuniakSuda - raz nawi¹zana wspó³praca rozwija siê i ewoluuje
w kierunkach aktualnego zapotrzebowania, tak by³o ze
wspó³prac¹ Hamburga z regionem – dziœ ta wspó³praca
siêga trzech s¹siednich landów.
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PANEL 2 - PREZENTACJE
Marta Jacuniak-Suda,
J. Knieling, A. Obersteg
HafenCity University Hamburg
Lider projektu URMA

W ramach projektu INTERREG IV C URMA realizowane by³y
trzy projekty pilota¿owe, z których dwa - Korytarz Jutlandzki i zarz¹dzanie terenami podmiejskimi w regionie
Lombardia - by³y przedstawione przez Martê JacuniakSudê.
Celem nadrzêdnym pilota¿ów by³o zilustrowanie jak
partnerstwa miejsko-wiejskie mog¹ byæ utworzone
i wdro¿one w praktyce. Powinny one wskazaæ dobre
praktyki i modele wspó³pracy miejsko-wiejskiej, a tak¿e
przeszkody z jakimi owa wspó³praca mo¿e siê spotkaæ.
Reasumuj¹c, pilota¿e powinny zainspirowaæ pozosta³ych
partnerów URMA do rozwiniêcia w³asnych pomys³ów
odzwierciedlaj¹cych regionalne i lokalne potrzeby.
Projektem pilota¿owym realizowanym przez miasto
i pañstwo zwi¹zkowe Hamburg by³ „Korytarz Jutlandzki”
(ilustracja - strona 15). Jest to kooperacja transgraniczna
maj¹ca za zadanie stworzyæ partnerstwo wielkoskalowe –
od miasta Hamburg wraz z jego regionem metropolitalnym
do pó³nocnej czêœci Jutlandii. Geograficznie wspó³praca
obejmuje tereny po obu stronach tras A7 / E45, która
stanowi fizyczn¹ i funkcjonaln¹ oœ projektu.
Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za ca³oœæ pilota¿u jest
Ministerstwo Rozwoju Miejskiego i Œrodowiska
w Hamburgu, a g³ównymi aktorami s¹ przedstawiciele
sektora publicznego: Kancelaria Regionu Schleswig
Holstein, Ministerstwo Ekonomii, Transportu i Innowacji
Hamburga oraz Region Syddanmark w Danii. W 2013 r.
podpisa³a zosta³a umowa partnerska okreœlaj¹ca cele,
oczekiwane rezultaty i zakres obowi¹zków partnerów oraz
finansowanie pilota¿u. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e URMA
tylko w czêœci finansuje pilota¿, reszta pieniêdzy pochodzi
z bud¿etów partnerów.
G³ównym wynikiem projektu jest profil statystycznoekonomiczny obszaru Korytarza Jutlandzkiego,
promocyjna, trójjêzyczna niemiecko-duñsko-angielska
publikacja, trzy newslettery opisuj¹ce przebieg dzia³añ
pilota¿u oraz broszura przedstawiaj¹ca rynek i lokalnych
producentów w najwa¿niejszych ga³êziach gospodarki.
Obecnie tocz¹ siê rozmowy nad utworzeniem klastra w
zakresie energii odnawialnej.

PROJEKTY PILOTA¯OWE

Wyzwaniem dla pilota¿u w pocz¹tkowej fazie by³o
znalezienie wspólnego mianownika co do celów pilota¿u
w obliczu tak du¿ej skali projektu oraz treœci profilu
statystyczno-ekonomicznego. Problemem by³a mnogoœæ
oczekiwañ oraz zainteresowañ tematycznych na ró¿nych
poziomach planowania. Nie³atwo by³o równie¿ przekonaæ
politycznych liderów o koniecznoœci œciœlejszej wspó³pracy
w Korytarzu Jutlandzkim w obliczu obecnego politycznego
zainteresowania Korytarzem Fehmarn Belt prowadz¹cym
od Hamburga w kierunku regionu Sjaelland i Kopenhagii
w Danii.
Natomiast program pilota¿owy regionu Lombardia swoim
zakresem obejmowa³ analizê obszaru metropolitalnego
Mediolanu. W obliczu zbli¿aj¹cej siê miêdzynarodowej
wystawy „EXPO Milano 2015” zosta³a zidentyfikowana
potrzeba by zanalizowaæ stopieñ zurbanizowania
oraz charakter i funkcje terenów podmiejskich, zarówno
na terenach bezpoœrednio granicz¹cych z metropoli¹,
jaki i od niej dalej po³o¿onych. Celem projektu by³o
stworzenie dzia³añ zapobiegaj¹cych niekontrolowanemu
rozlewaniu siê terenów miejskich Korytarz
oraz w³¹czaj¹cych
jutlandzki
i chroni¹cych element wiejski w ramach wspólnego
z metropoli¹ systemu zarz¹dzania.
Liderem projektu by³ region Lombardia, a jego partnerami
spó³ka z.o.o. EXPO 2015, region i miasto Mediolan,
miejscowoœci s¹siaduj¹ce Arese, Rho, Pero, Bollate,
Baranzate, Laonate oraz lokalne stowarzyszenia.
Rezultatem pilota¿u by³o wypracowanie definicji
i charakterystyka terenów podmiejskich przy
zastosowaniu analiz GIS (geographic information system
software). Nastêpnie opracowano rekomendacje
dotycz¹ce zarz¹dzania i waloryzacji terenów podmiejskich,
które bêd¹ uwzglêdnione w obecnie aktualizowanym
planie terytorialnym Lombardii oraz w regionalnej ustawie
o ograniczeniu w zagospodarowywaniu obszarów
niezabudowanych.
Na obszarze objêtym pilota¿em zidentyfikowano
funkcjonuj¹ce dobre praktyki: m.in. wspó³pracê bazuj¹c¹
na inicjatywach oddolnych w Parku Ry¿owym (Parco delle
Risaie) oraz kooperatywê Buon Mercato promuj¹c¹
regionalny ³añcuch ¿ywnoœci.
Szczegó³owe informacje na temat pilota¿ów URMA
zawarte s¹ w publikacji "Final Pilot Implementation
report", dostêpnej na stronie projektu:
www.urma-project.eu.
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PANEL 2 - PREZENTACJE
Rolf Oldejans
Region Enschede, Holandia
Absolwent Prawa oraz Nauk Politycznych na
Uniwersytecie w Groningen. Pe³ni³ funkcjê
radcy prawnego prowincji Overijssel, radcy
prawnego oraz eksperta w zakresie polityki
ochrony œrodowiska w gminach Noordwijkerhout i Enschede. Obecnie pe³ni funkcjê
g³ównego doradcy miasta Enschede i jest
regionalnym koordynatorem portalu Green
Knowledge Portal Twente zajmuj¹cego siê
m.in. tematyk¹ spraw publicznych, projektów unijnych, rozwojem terenów peryferyjnych oraz rolnictwem miejskim.

Stosunek mieszkañców Holandii do kwestii ¿ywnoœci i jego
zmiana na przestrzeni ostatnich lat wymaga nowego
podejœcia do zagadnienia partnerstw miejsko-wiejskich.
Nastawienie na produkcjê przemys³ow¹, liczne skandale
oraz kryzys na rynku ¿ywnoœci sprawi³y ¿e dziœ holenderscy
konsumenci s¹ znacznie bardziej œwiadomi swoich
potrzeb. Obecne tendencje promuj¹ ¿ywnoœæ naturaln¹
o charakterze regionalnym. Dodatkowo istnieje rosn¹ce
zainteresowanie kuchni¹ œwiatow¹ - ludzie chc¹ wiedzieæ
co jada siê obecnie na œwiecie.
Kilkadziesi¹t lat temu powi¹zanie terenów miejskich
z wiejskimi w kwestii ¿ywnoœci by³o jasne - wieœ ¿ywi³a
tereny zurbanizowane. Dziœ próbujemy przywróciæ te
wartoœci przez promocjê lokalnych produktów wiejskich
na obszarach miejskich.
Rola regionu Twente w projekcie URMA istotna by³a
szczególnie w trzech zagadnieniach: strategii, dystrybucji
oraz Urban Farming.

PROJEKTY PILOTA¯OWE

Przejrzystoœæ i otwartoœæ w procesach produkcyjnych
wp³ynie na wzrost zaufania do produktów lokalnych
i jednoczeœnie na ich zapotrzebowanie.
Regionalne centra dystrybucji pomagaj¹ skracaæ ³añcuch
¿ywnoœciowy oraz ograniczaæ liczbê poœredników
w procesie dostarczania produktów od farmera do klienta.
Centra te opieraj¹ siê na wzajemnym zaufaniu, wspólnym
interesie, przejrzystoœci oraz otwartoœci. Region Enschede
wypracowa³ spójne oddolne podejœcie zainicjowane przez
producentów, co zaowocowa³o trzema dzia³aniami.
Pierwszym jest w³aœnie regionalne centrum dystrybucji
które oprócz funkcji targowych i handlowych pe³ni równie¿
funkcje edukacyjne, promocyjne czy te¿ innowacyjne.
Drugim dzia³aniem jest spójne podejœcie do logistyki które
oprócz tego, ¿e stawia na redukcjê kosztów i wspiera
zrównowa¿ony transport dodatkowo aktywizuje osoby
w ramach pracy chronionej. Trzecim dzia³aniem jest rozwój
nowoczesnego portalu internetowego Green Knowledge
Portal Twente gdzie prezentowane s¹ aktualne dzia³ania.
Mo¿na te¿ zapoznaæ siê z dotychczasowymi ukoñczonymi
projektami.
Urban Farming czyli farmy miejskie, s¹ inicjatywami
w obrêbie których, wdra¿a siê g³oœn¹ w Holandii ideê
partycypacji spo³ecznej. Farmy s¹ prowadzone przez
przedstawicieli ró¿nych grup spo³ecznych i pe³ni¹ czêsto
dos³ownie rolê pól doœwiadczalnych dla nowych
pomys³ów (projekty realizowane np. przez studentów
w zakresie hodowli nietypowych gatunków roœlin).
Na farmach typu “care farm” mog¹ pracowaæ osoby
niepe³nosprawne lub wracaj¹ce do spo³eczeñstwa.

Strategia ³añcuchów ¿ywnoœciowych zosta³a stworzona
przy wspó³pracy z konkretnymi grupami interesariuszy
którym przypisano poszczególne zadania. Samorz¹dy
pe³ni³y funkcje wspieraj¹ce unikaj¹c przyjmowania funkcji
lidera. Przedsiêbiorcy opracowywali bilans potrzeb
i zysków, natomiast zaanga¿owani w projekt studenci byli
wsparciem w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju,
mo¿liwych innowacji oraz sposobów ich wdra¿ania.
Strategia integruje powsta³e ju¿ inicjatywy, stawia
na wspólny marketing oraz wspiera wzajemn¹ wymianê
doœwiadczeñ. Kluczowe jest wypracowanie warunków,
które bêd¹ solidn¹ baz¹ dla powstawania oddolnych
inicjatyw.

Region Twente
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PANEL 2 - PREZENTACJE
Prof. Roman Galar
Dolnoœl¹ska Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci
i Techniki w Polkowicach
Dr hab. in¿. prof. nadzwyczajny Politechniki
Wroc³awskiej, aktualnie w Dolnoœl¹skiej
Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczoœci i Techniki
w Polkowicach. Wyk³ady miêdzy innymi z
modelowania, optymalizacji ewolucyjnych,
teorii regulacji, ekonomii dla in¿ynierów.
Ponad 150 publikacji, w tym interdyscyplinarne odnosz¹ce siê do rozwoju
re g i o n a l n e go, p o l i t y k i n a u kowe j
i innowacyjnej, technologii informatycznych,
procesów kulturowych. Wspó³autor strategii
rozwoju m.in. Wroc³awia i Dolnego Œl¹ska.

Jednym z projektów opracowanych w ramach projektu
URMA przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego s¹ przygotowane
Propozycje Programowe Rozwoju Krainy Czarnego Bzu.
Kraina Czarnego Bzu obejmuje trzy powiaty województwa
zachodniopomorskiego - drawski, ³obeski i œwidwiñski.
W Planie Zagospodarowania Województwa Zachodniopomorskiego obszar potencja³u miast: Po³czyn, Œwidwin,
£obez, Drawsko Pomorskie, Czaplinek i Z³ocieniec nazwany
jest Centraln¹ Stref¹ Funkcjonaln¹.

PROJEKTY PILOTA¯OWE

W pierwszej czêœci opracowanych przez RBGP WZ
Propozycji zawarto uwagi dotycz¹ce sensu i metodologii
ustaleñ strategicznych, omówiono czêsto pope³niane
b³êdy w tym z³e nawyki myœlenia strategicznego
po zmianie systemowej, zwrócono uwagê na niewykorzystywany zwykle potencja³ wspó³pracy oraz wskazano na
prawdopodobne zmiany koniunktury zewnêtrznej. Czêœæ
druga zawiera elementy charakterystyki Krainy Czarnego
Bzu, ze wskazaniem na po¿¹dane kierunki kooperacji
samorz¹dów KCB, oraz analizê mini SWOT okreœlaj¹c¹ silne
i s³abe strony oraz szanse i zagro¿enia. Czêœæ trzecia
prezentuje propozycjê misji KCB i wizjê jej przysz³oœci jako
modelowego przyk³adu wykorzystania potencja³u
wspó³pracy s¹siedzkich samorz¹dów miejsko-wiejskich.
Czêœæ czwarta sugeruje projekty wybranych dzia³añ
s³u¿¹cych realizacji wizji we wskazanych kierunkach takich
jak demografia, edukacja, kapita³ spo³eczny, komunikacja
publiczna, ³ad przestrzenny, œrodowisko, turystyka
i wypoczynek oraz wizerunek i zdrowie. Perspektywy
strategiczne “Krainy Czarnego Bzu” s¹ propozycjami
programowymi do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy
Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedmiotem propozycji s¹ kwestie strategicznego
wspó³dzia³ania gmin przypisanych do Strefy Centralnej
Województwa Zachodniopomorskiego. Obszar strefy
zbudowany jest w oparciu o szeœciok¹t którego
wierzcho³kami s¹ miasta: Czaplinek, Drawsko, £obez,
Œwidwin, Po³czyn Zdrój i Z³ocieniec. Strefê tê wytypowano
jako funkcjonaln¹ ze wzglêdu na specyfikê po³o¿enia
i walory przyrodnicze, a przede wszystkim na potencjalnie
modelowe relacje przestrzeni miejskich i wiejskich.
Uznano, ¿e rozwój tego obszaru umo¿liwi „integracja
potencja³ów” wymienionych miast. Za³o¿ono, ¿e zebrane
tam doœwiadczenia bêd¹ u¿yteczne dla innych
subregionów Pomorza Zachodniego, o podobnych
uwarunkowaniach spo³ecznych i gospodarczych.
Centralna Strefa Funkcjonalna nazywana tu bêdzie
roboczo „Krain¹ Czarnego Bzu” (KCB).Propozycja takiej
nazwy pojawi³a siê na spotkaniu z samorz¹dowcami Strefy
w Czaplinku w dniu 7 sierpnia 2014. Warto rozwa¿yæ jej
przyjêcie z kilku wzglêdów: jest sympatyczna, jest
intryguj¹ca, jest „ekologiczna” i ma kulinarny potencja³
promocyjny — a tym samym powinna przywabiaæ
turystów. Ponadto zrywa z negatywnym stereotypem
zachodnio-pomorskiej prowincji, integruje samorz¹dy bez
dominacji któregokolwiek z nich oraz motywuje, aby tak¹
Krainê stworzyæ.
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PANEL 2 - PREZENTACJE
arch. Maciej £apko
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego

Absolwent Wydzia³u Budownictwa i Architektury Politechniki Szczeciñskiej. Projektant
mi.in budynków u¿ytecznoœci publicznej,
zabudowy mieszkaniowej oraz przestrzeni
publicznych. Wyk³adowca TEB Edukacja
w Szczecinie. Zajmuje siê tematyk¹ inicjatyw
spo³ecznych i partycypacji obywatelskiej
w procesach projektowych.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego w ramach projektu URMA
opracowa³o Modelowe Studium Zagospodarowania
Przestrzennego Wsi Podmiejskiej Wo³czkowo le¿¹cej
w Gminie Dobra pod Szczecinem. W wyniku prac
i wstêpnych analiz Wo³czkowo zosta³o wytypowane
spoœród innych wsi podmiejskich Szczecina jako przyk³ad
wsi borykaj¹cych siê z z problemami niekorzystnego
wp³ywu du¿ego oœrodka miejskiego (suburbanizacja,
problemy komunikacyjne, zatracenie historycznej funkcji)
i jednoczeœnie posiadaj¹cej du¿y potencja³ dotycz¹cy
wdra¿ania idei partnerstw miejsko-wiejskich.
W pierwszej kolejnoœci opracowano szczegó³ow¹
inwentaryzacjê ca³ego obszaru. Dotyczy³a ona nie tylko
stanu technicznego zabudowy, ale te¿ struktury
funkcjonalno-przestrzennej, infrastruktury transportowej
i technicznej oraz zabudowy tradycyjnej i detalu. Dok³adna
inwentaryzacja pos³u¿y³a do przygotowania szeregu
analiz, w tym analiz podzia³u gruntów, ich bonitacji,
waloryzacji krajobrazu, uk³adów zieleni, przepustowoœci
i klasy dróg, czy dostêpnoœci us³ug. Stanowi³y one
podstawiê do dalszych prac projektowych. Projekt wsi
modelowej rozpoczêto od stworzenia planu wsi idealnej
opieraj¹cej siê na hipotetycznej mo¿liwoœci rozwoju wsi po
1990 roku bez uwzglêdniania póŸniejszych niekorzystnych
procesów suburbanizacji. Kolejnym krokiem by³o
opracowanie Modelowego Studium Zagospodarowania
wsi podmiejskiej, bêd¹cego kompromisem miêdzy stanem
zastanym a mo¿liwoœciami dalszego harmonijnego
rozwoju. Projekt Studium uwzglêdnia³ miêdzy innymi
zachowanie rolniczej funkcji wsi, ograniczenie procesów
suburbanizacji poprzez wprowadzenie stref buforowych
n a g ra n i c y z m i a s t e m , u d r o ¿ n i e n i e c i ¹ g ó w
komunikacyjnych oraz stworzenie spójnego systemu
przestrzeni zielonych.

14

PROJEKTY PILOTA¯OWE

Uszczegó³owieniem tych prac sta³ siê projekt zagospodarowania œcis³ego centrum wsi z uwzglêdnieniem jej
historycznego charakteru. Dziêki niemu w nieco bardziej
przystêpny sposób mo¿na t³umaczyæ mieszkañcom
korzyœci p³yn¹ce zarówno z przemyœlanego planowania jak
i mo¿liwych partnerstw miejsko-wiejskich prezentuj¹c
jednoczeœnie istniej¹cy potencja³ wsi.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e na wszystkich etapach powstawania
Modelowego Studium projekt by³ prezentowany
i omawiany z przedstawicielami lokalnego samorz¹du
i mieszkañcami w ramach warsztatów i konsultacji
spo³ecznych. Pozwoli³o to szybciej diagnozowaæ lokalne
problemy i definiowaæ oczekiwania oraz wspólnie
wypracowywaæ rozwi¹zania.
Kolejnym celem Regionalnego Biura Gospodarki
Przestrzennej jest wdra¿anie rozwi¹zañ uzyskanych
w ramach projektu poprzez opracowanie propozycji zmian
do studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobra obejmuj¹cych wieœ
Wo³czkowo, opracowanie za³¹cznika graficznego
do uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa oraz
sprawowanie opieki merytorycznej na etapie uchwalania
planu i podczas konsultacji spo³ecznych.

fragment Modelowego Studium
dla wsi Wo³czkowo
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PANEL 2 - DYSKUSJA
Podsumowaniem panelu by³o wyst¹pienie Ryszarda Soli
- Burmistrza £obza oraz dyskusja. Nabyte doœwiadczenia
samorz¹dowców z Centralnej Strefy Funkcjonalnej (CSF)
wraz z ju¿ opracowanymi dokumentami stwarzaj¹ nadziejê
na realizacjê nowych interesuj¹cych projektów. Trwaj¹ ju¿
projekty bêd¹ce przyk³adem wspó³pracy miêdzygminnej.
Dziêki takiej wspó³pracy gminy CSF ju¿ siê znaj¹, co mo¿e
prze³o¿yæ siê na wspó³pracê na poziomie trzech powiatów.
Dyskusjê rozpocz¹³ dyrektor RBGP WZ arch. Stanis³aw
Dendewicz zapraszaj¹c uczestników do zadawania pytañ.
Pierwsze pytanie postawi³ Pawe³ Decewicz z Centrum
Gospodarki Przestrzennej. Dotyczy³o one typu wspólnych
wartoœci, które ³¹cz¹ mieszkañców CSF. Prof. Roman Galar
odpowiedzia³, ¿e wartoœci siê nie wybiera, one istniej¹
i trzeba je uznaæ za zastane. Wspó³czesna Strategia
Rozwoju powinna uwzglêdniaæ istniej¹ce wartoœci, oraz ich
zmianê w czasie, a tak¿e wszystkie uwarunkowania
zewnêtrzne.
Kolejne pytanie zada³a dr Helena Freino. Zapyta³a
czy stosowane by³o przy tworzeniu Modelowego Studium
Zagospodarowania Wsi podmiejskiej narzêdzie podzia³ów
i powtórnych scaleñ terenów. Maciej £apko potwierdzi³,
¿e mia³o to miejsce, zw³aszcza w wypadku dzia³ek
komunikacji drogowej oraz w miejscach kluczowych
dla rozwoju wsi.

PROJEKTY PILOTA¯OWE

Przed wypracowaniem odpowiedniej strategii producenci
byli zbyt mali, ¿eby wspó³pracowaæ na du¿¹ skalê. Wszyscy
byli jednak od pocz¹tku pozytywnie nastawieni do
projektu, istnia³y oczywiœcie pewne obawy przed
dzieleniem siê informacjami z konkurentami. Uda³o siê
jednak przezwyciê¿yæ te trudnoœci, a projekt okaza³ siê
sukcesem.
Panel podsumowa³ Burmistrz £obza Ryszard Sola. Podzieli³
siê z uczestnikami konferencji swoimi odczuciami
zwi¹zanymi z wspó³prac¹ gminy £obez z gmin¹ Vik na Rugii
w Niemczech. Na pocz¹tku kooperacji partner niemiecki
wykazywa³ du¿e obawy przed t¹ wspó³prac¹, by³a du¿a
nieufnoœæ w stosunku do strony polskiej. Obecnie
wspó³praca bardzo dobrze siê uk³ada i trwa ju¿ cztery lata.
Funkcjonuj¹ wspólne stowarzyszenia oraz ko³a
zainteresowañ. Miesi¹c temu gmina £obez zosta³a
zaproszona do wspó³pracy z gmin¹ Prenzlau i obecnie
trwaj¹ przygotowania do nowej wspólnej inicjatywy.
Pozwala to myœleæ pozytywnie o dalszej wspó³pracy
zarówno w kraju jak i za granic¹.
Korytarz Jutlandzki

Trzecie pytanie by³o skierowane do Marty Jacuniak- Sudy
przez Konrada Borowskiego z Wielkopolskiego Biura
Planowania Przestrzennego. Dotyczy³o ono wp³ywu
projektów pilota¿owych z Korytarza Jutlandzkiego
i Lombardii na zapisy planistyczne w pó³nocnych
Niemczech i we W³oszech. Marta Jacuniak-Suda
potwierdzi³a, ¿e wszystkie wytyczne zostan¹ bezpoœrednio
lub poœrednio w³¹czone do opracowañ planistycznych.
W przypadku Lombardii rozwi¹zania pilota¿owe bêd¹
uwzglêdnione w obecnie aktualizowanym planie
terytorialnym Lombardii i regionalnej ustawie
o ograniczeniu w zagospodarowanie obszarów
niezabudowanych.
Konrad Borowski zada³ równie¿ pytanie skierowane
do Rolfa Oldejansa. Dotyczy³o ono reakcji producentów
na skrócenie ³añcucha ¿ywnoœciowego. Rolf Oldejans
przyzna³, ¿e takie dzia³anie istnia³o ju¿ wczeœniej,
ale producenci bali siê w nie anga¿owaæ. Gminie uda³o siê
wykorzystaæ potencja³ studentów do budowania
wzajemnego zaufania.
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PANEL 3 - PREZENTACJE
Rolf Oldejans
Region Enschede,
Holandia

Gmina Enschede z Holandii podejmuje wspó³pracê
z lokalnymi interesariuszami i placówkami edukacyjnymi
w regionie. Wspó³praca ta jest koordynowana m.in. przez
inicjatywê GKT, która jest organizacj¹ kojarz¹c¹
potencjalnych partnerów. Przyk³adem wspó³pracy jest np.
Buffalo Farm, która wspó³pracuje z jednostkami
edukacyjnymi, dziêki czemu studenci i uczniowie mog¹
w praktyce poznawaæ np. normy w zakresie higieny
w procesie produkcji ¿ywnoœci.

DOŒWIADCZENIA PARTNERÓW URMA
DOBRE PRAKTYKI

Powstaj¹ tak¿e ‘social care farms’, bêd¹ce rodzajem farm
miejskich, gdzie do wspó³pracy zachêcani s¹ mieszkañcy
miast oraz firmy. Kolejnym typem wspó³pracy jest
kooperacja pomiêdzy producentami, w³aœcicielami
sklepów oraz restauratorami. Dziêki utworzeniu takiej sieci
wspó³pracy ¿ywnoœæ lokalna mo¿e ³atwiej trafiaæ do
konsumentów w regionie. Co ciekawe, do wspó³pracy
w³¹czono tak¿e osoby niepe³nosprawne, jest to zatem
wa¿ny element w procesie przeciwdzia³ania wykluczeniu
spo³ecznemu.
W Holandii uprawiane s¹ tak¿e od niedawna roœliny, które
obecnie robi¹ zawrotn¹ karierê w budownictwie.
S¹ bardzo wytrzyma³e i u¿ywa siê ich jako sk³adnika
materia³ów budowlanych. Innowacyjnoœæ w dzia³aniach
jest rzecz¹ niezwykle istotn¹ ale wartoœci¹ dodan¹ jest
przede wszystkim w³¹czenie spo³ecznoœci lokalnej
do wspó³pracy. Bardzo wa¿ne jest tak¿e prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej i promocyjnej. W przedstawionym
przypadku wspó³praca zosta³a rozpoczêta z inicjatywy
odpowiedniego ministerstwa, ale w oparciu o lokaln¹
filozofiê i pomys³y. Nak³ady finansowe pozyskiwane s¹ od
samorz¹dów lokalnych oraz instytucji edukacyjnych.
W zwi¹zku z ci¹g³ym rozwojem przedsiêwziêcia istnieje
du¿a szansa na w³¹czenie siê do finansowania instytucji
bankowych.
Przedsiêbiorcy nie s¹ obci¹¿ani finansowo - œwiadczona
im pomoc jest nieodp³atna. Ponadto kierunki studiów,
których studenci s¹ anga¿owani do wspó³pracy dotycz¹
wielu dziedzin. Poniewa¿ program dotyczy ró¿nych uczelni,
jak równie¿ szkó³ œrednich, nie ogranicza siê do placówek
o profilu rolniczym.

W Borne w ramach studenckich i uczniowskich praktyk
m³odzi ludzie zajmuj¹ siê ogrodnictwem, pomagaj¹
w gospodarstwach czy sadz¹ drzewa. Podobnie wygl¹da
sytuacja w Twente, które w ramach Food Strategy Twente
wspó³pracuje z uczelniami i farmami. Studenci zapewniaj¹
element innowacyjnoœci w rolnictwie wskazuj¹c
producentom aktualne trendy i mo¿liwoœci rozwoju.

Producenci czêsto nie maj¹ czasu na œledzenie nowoœci
na rynku, wiêc wsparcie w tym zakresie jest dla nich
szczególnie wa¿ne. Nowatorskim elementem jest tak¿e
wprowadzenie egzotycznych upraw, które podwy¿szaj¹
konkurencyjnoœæ. Ostatnio uprawia siê jagody goi, które
zyskuj¹ coraz wiêksz¹ popularnoœæ w Europie.
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PANEL 3 - PREZENTACJE
Dr Karol Janas
Instytut Rozwoju Miast
w Krakowie, Polska
Geograf, ukoñczy³ studia magisterskie
i doktoranckie w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Od 2009 roku pracownik
Instytutu Rozwoju Miast. Szczególny nacisk
k³adzie na wymiar spo³eczny i kulturowy
badanych zjawisk. Zwolennik podejœcia
partycypacyjnego. Kierownik i koordynator
projektów miêdzynarodowych. Znawca
i mi³oœnik Nowej Huty, której poœwiêci³
swoj¹ pracê doktorsk¹.

Jedn¹ z instytucji inicjuj¹cych wspó³pracê miejsko-wiejsk¹
w wymiarze regionalnym jest Ma³opolski Instytut Kultury
MIK. G³ównymi celami instytutu s¹: propagowanie
praktyki dobrego czasu wolnego, promowanie
efektywnych metod edukacji, implementacja technologii
dla promocji kultury, kszta³cenie kadr dzia³aj¹cych
w obszarze kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.
Du¿y nacisk w pracach MIK po³o¿ony zosta³ na ochronê
i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz wartoœci
z nim zwi¹zanych, zarówno w Krakowie i innych miastach
Ma³opolski, jak i w obszarach wiejskich, tak¿e tych
najbardziej peryferyjnych z punktu widzenia stolicy
regionu. Partnerami wspó³pracy s¹ m.in. operatorzy
kulturalni, Lokalne Grupy Dzia³ania, przedstawiciele œwiata
biznesu, a tak¿e parafie i koœcio³y. Oprócz ochrony
dziedzictwa kulturowego celem jest wzmocnienie
to¿samoœci regionalnej. Zachêt¹ do wspó³pracy
inicjowanej przez MIK jest jasnoœæ co do korzyœci, wartoœci
dodanej, wynikaj¹cej z takiej kooperacji. Wspó³praca s³u¿y
wymianie doœwiadczeñ, jest dobrowolna, a MIK pe³ni rolê
inicjatora koordynatora.

DOŒWIADCZENIA PARTNERÓW URMA
DOBRE PRAKTYKI

Muzeobranie to inicjatywa maj¹ca na celu stworzenie
otwartego muzeum, które jest aktywnym centrum
wspó³czesnej kultury oraz partnerem dla spo³ecznoœci
lokalnych. W ramach Muzeobrania tworzy siê oferty
edukacyjne dla ma³opolskich muzeów, stawia na
wypracowywanie innowacyjnych metod komunikacji
z odbiorc¹ oraz d¹¿y siê do stworzenia grupy instytucji
muzealnych wspieraj¹cych siê w swojej dzia³alnoœci.
Do najwiêkszych sukcesów Muzeobrania mo¿na zaliczyæ
aktywizacjê Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej
w Andrychowie oraz Muzeum Œlusarstwa im. Marcina
Miku³y w Œwi¹tnikach Górnych.
Ch³opska Szko³a Biznesu to inicjatywa, której cele
realizowane s¹ w oparciu o grê maj¹c¹ wykszta³ciæ pewne
postawy i mechanizmy dotycz¹ce przedsiêbiorczoœci.
Gra jest po³¹czeniem gry planszowej z gr¹ RPG, która
ka¿dorazowo dostosowana jest do lokalnych uwarunkowañ i jako narzêdzie edukacyjne pomaga zrozumieæ
wspó³czesne zjawiska gospodarcze. Pomys³odawc¹
projektu by³ równie¿ Ma³opolski Instytut Kultury
wspó³pracuj¹cy z Towarzystwem mi³oœników Andrychowa.
Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to idea, której
celem jest otwarcie lokalnych zabytków po³¹czone z ich
promocj¹ w mieœcie. Inicjatywa dotyczy tak¿e dziedzictwa
niematerialnego takiego jak tradycje, czy dawne techniki
rzemieœlnicze. Do tej pory odby³o siê piêtnaœcie edycji tego
programu, którego inicjatorem jest równie¿ MIK.
Szczegó³owe informacje o dzia³alnoœci Ma³opolskiego
Instytutu Kultury oraz materia³y dotycz¹ce wymienionych
projektów i inicjatyw dostêpne s¹ na stronie:
http://mik.krakow.pl/.
inicjatywy Ch³opskich Szkó³ Biznesu

Do licznych inicjatyw opartych na wspó³pracy miêdzy
ró¿nymi aktorami mo¿na zaliczyæ takie projekty jak:
Pierœcieñ Œwiêtej Kingi, Muzeobranie, Ch³opska Szko³a
Biznesu oraz Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
w którym to projekcie rokrocznie zaanga¿owanych jest
kilkudziesiêciu partnerów z ró¿nych sektorów od instytucji
miejskich i gminnych, uczelni, przez lokalne
stowarzyszenia na indywidualnych osobach skoñczywszy.
Te i inne tego typu projekty poza realizacj¹ konkretnych
celów przyczyniaj¹ siê równie¿ do budowania potencja³u
do dalszej wspó³pracy.
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PANEL 3 - PREZENTACJE
Dr arch. Agnieszka Zimnicka
ZUT Szczecin, London Borough
of Croydon, Wielka Brytania
Urbanista w Zespole Planowania Przestrzennego londyñskiej gminy Croydon,
adiunkt na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
(obecnie na urlopie). Prowadzi badania
naukowe, dzia³ania wdro¿eniowe oraz
publikuje ksi¹¿ki i artyku³y w zakresie:
zarz¹dzania jakoœci¹ zagospodarowania
przestrzennego, zintegrowanego planowania strategicznego i przestrzennego,
zarz¹dzania zasobami dziedzictwa kulturowego oraz projektowania przestrzeni.

Dzia³ania prowadzone przez Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
w zakresie praktycznego podejœcia do relacji miejskowiejskich to opracowanie Modelowego Studium
zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej
w obszarze metropolitalnym oraz publikacja w postaci
va d e m e c u m p ro j e k t o wa n i a ta k i c h o b s za ró w.
Oba opracowania powsta³y jako narzêdzia do tworzenia
i transferu innowacji w obszarach metropolitalnych.
Vademecum jest katalogiem wytycznych adresowanym
do samorz¹dów lokalnych, mieszkañców, inwestorów
oraz projektantów i planistów wykonuj¹cych gminne plany
miejscowe na obszarach podlegaj¹cych suburbanizacji.
Realizacja tego obszernego dzia³ania oparta by³a o trzy
etapy: analizy pozwalaj¹ce zrozumieæ miejsce,
opracowanie rozwi¹zania modelowego oraz opracowanie
Vademecum.
Problemy suburbanizacji i negatywnych wp³ywów du¿ych
oœrodków miejskich na przyleg³e s¹siaduj¹ce obszary s¹
problemami we wszystkich rozwijaj¹cych siê regionach.
Nieustanny rozwój i rozrastanie siê tkanki miejskiej
zaobserwowaæ mo¿na na przyk³adzie Londynu. Narzêdzia
zagospodarowania przestrzennego wykorzystywane
w londyñskiej gminie Croydon pozwalaj¹ na kontrolê tego
nieustannego rozwoju oraz porz¹dkowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich. Dobr¹ praktyk¹ wart¹
wdra¿ania jest tzw. zielony pas (Green Belt) wprowadzony
wokó³ Londynu, gdzie zabudowa jest ograniczona, a tereny
kszta³towane w sposób otwarty i z zachowaniem
chronionych przestrzeni zielonych. Inn¹ z ciekawych
z praktyk w Croydon s¹ tak¿e analizy geodemograficzne
wykorzystywane w systemie planistycznym.
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DOŒWIADCZENIA PARTNERÓW URMA
DOBRE PRAKTYKI

W tym kontekœcie nale¿y patrzeæ na rozwój miasta
Szczecina i jego miejscowoœci podmiejskich, a tak¿e na
lokaln¹ tematykê Wo³czkowa, które by³o wsi¹ analizowan¹
przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej na cele
Modelowego Studium i Vademecum.
Szczególnie warta uwagi jest zastosowana podczas prac
analitycznych i projektowych metodologia oceny jakoœci
zagospodarowania przestrzennego (A.Zimnicka,
L.Czernik). Z badañ wykonanych w Wo³czkowie wynik³o,
¿e uprawnienia i brak spójnoœæ w planowaniu s¹ najs³absz¹
stron¹ miejscowoœci. Nieco lepiej jest natomiast
z to¿samoœci¹ lokaln¹ oraz niezdegradowan¹ do koñca
rolnicz¹ funkcj¹ wsi.
W przypadku Wo³czkowa obszary pokryte planami
miejscowymi nie przyci¹gaj¹ nowych inwestycji. Mo¿na
wiêc sobie zadaæ pytanie czy zatem tego typu plany
s¹ najlepszym instrumentem do osi¹gniêcia ³adu
przestrzennego, bo jeœli nie tworzy siê ich, jako planów
opartych na zrozumieniu miejsca i ³adu przestrzennego,
to zawsze zwyciê¿y indywidualizm.
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PANEL 3 - DYSKUSJA
Dyskusja jaka towarzyszy³a panelowi 3 dotyczy³a
doœwiadczeñ i dobrych praktyk partnerów projektu
URMA. W panelu jako eksperci wziêli udzia³: Julian Jansen,
Irena Stró¿yñska oraz Ewa Balanicka.
Rozpoczynaj¹c dyskusjê Helena Freino zauwa¿y³a,
¿e w prezentowanych przyk³adach przewa¿a³y przestrzenie miêdzynarodowe. W realiach krajowych powinno
siê wykorzystywaæ lokalne przyk³ady. Zapyta³a tak¿e
o dok³adniejsze analizy wsi i ¿e konieczne s¹ badania
dziedzictwa kulturowego. Prelegentka w odpowiedzi
wyjaœni³a, ¿e zamiarem by³o pokazanie innych
doœwiadczeñ i przyk³adów, które mo¿na zastosowaæ
w warunkach polskich. Jeœli chodzi o dziedzictwo
kulturowe, w przypadku Wo³czkowa nowa czêœæ miejscowoœci znacznie przerasta star¹ i ma bardziej miejski
charakter. Budujemy teraz now¹ to¿samoœæ w XXI w.
Julian Jansen zapyta³ o praktyki brytyjskie dotycz¹ce
komisji ds. estetyki zabudowy oraz pozwolenia
na wyburzenia starych budynków.
Kolejne pytanie od Mariki Pirveli dotyczy³o postrzegania
mieszkañców i ich potrzeb przez urzêdnika JST. Agnieszka
Zimnicka w skrócie zakreœli³a zarys dzia³ania brytyjskiego
komitetu ds. estetyki zabudowy. Projekt i inwestycje s¹ w
Wielkiej Brytanii szeroko konsultowane spo³ecznie (plany
konsultowane s¹ przez trzy miesi¹ce, projekty
architektoniczne przez trzy tygodnie), proces ten jest
swoistym barometrem nastrojów dla lokalnych polityków.

DOŒWIADCZENIA PARTNERÓW URMA
DOBRE PRAKTYKI

W ramach dyskusji Ewa Balanicka opowiedzia³a
o poszukiwaniu przez projekt URMA dobrych praktyk,
nie tylko z krajów partnerskich. Odnios³a siê tak¿e
do wydanych publikacji, gdzie mo¿na znaleŸæ wiêcej
informacji na ten temat. Podkreœli³a te¿, ¿e niektóre z tych
praktyk da³oby siê zaszczepiæ w regionie, np. Green
Knowledge Portal Twente opieraj¹cy siê na zasadach
poczwórnej helisy.
Irena Stró¿yñska ze Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania przedstawi³a dzia³alnoœæ swojej
organizacji, która skupia wszystkie gminy województwa
i prawie wszystkie powiaty. Po³o¿enie Szczecina na granicy
polsko-niemieckiej jest niew¹tpliwym atutem i pozwala
na dzia³ania w ujêciu transgranicznym. Mamy natomiast
problemy z to¿samoœci¹ regionaln¹. Budowanie
partnerstw przez Stowarzyszenie oparte jest przede
wszystkim na celu, aby uœwiadomiæ ludziom, ¿e ¿yjemy na
pograniczu. Szczecin buduje to partnerstwo z miejscowoœci¹ Loecknitz i ju¿ sam ten fakt jest przyk³adem
wspó³pracy miejsko-wiejskiej.
Irena Stró¿yñska jako przyk³ad dobrej praktyki poda³a
polsko-niemiecki projekt "Festiwal Ró¿", który mia³ miejsce
w gminie Dobra i w Blankensee. W ramach festiwalu odby³y
siê warsztaty florystyczne, ogrodnicze, ekologiczne
i literackie, które mia³y s³u¿yæ wzmocnieniu tworzenia
to¿samoœci lokalnej w oparciu o historiê miejsca.

Od lewej: Rolf Oldejans, Karol Janas, Ewa Balanicka
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PANEL 4 - PREZENTACJE
Pawe³ Decewicz
Centrum Gospodarki
Przestrzennej, Warszawa, Polska
Absolwent Wydzia³u Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 1992-94 nadzorowa³ merytorycznie, zwi¹zane z GIS, projekty
z zakresu geologii i ochrony œrodowiska zamawiane przez Ministerstwo Œrodowiska.
Kierowa³ Zak³adem Geoinformatyki Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Absolwent Programu MBA University of
Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2002-2004 koordynator Centrum
Doskona³oœci CEGISM w V Programie Ramowym Unii Europejskiej. Prezes Centrum
Gospodarki Przestrzennej w Warszawie.

Zaawansowane narzêdzia GIS odgrywaj¹ we wspó³czesnym procesie projektowania coraz istotniejsz¹ rolê nie
tylko ze wzglêdu na przyspieszanie standardowych zadañ,
ale te¿ coraz czêœciej daj¹ mo¿liwoœæ symulowania
scenariuszy urbanistycznych.
W ramach prowadzonych aktualnie prac nad projektem
wspólnego u¿ytkowania terenu dla Legnicy i Legnickiego
Pola narzêdzia GIS umo¿liwiaj¹ oprócz generowania
licznych analiz sprawdzanie ró¿norodnych scenariuszy
rozwoju obszaru. Legnica wraz z Legnickim Polem
opracowuj¹ projekt w œcis³ej s¹siedzkiej wspó³pracy dziêki
czemu mog¹ poznaæ wzajemne oczekiwania i problemy
wypracowuj¹c jednoczeœnie korzystne dla obydwu stron
rozwi¹zania dotycz¹ce funkcji terenów, komunikacji
oraz kierunków rozwoju.
Na potrzeby projektu opracowano wspólny, z³o¿ony model
u¿ytkowania terenu sk³adaj¹cy siê z ponad tysi¹ca
jednostek przestrzennych okreœlonych na po³¹czonych
studiach dla ca³ego obszaru. Ka¿da jednostka ma bogat¹
charakterystykê obejmuj¹c¹ m.in. liczbê mieszkañców,
liczbê miejsc pracy w obrêbie terenu, intensywnoœæ
zagospodarowania terenu wyra¿on¹ przez liczbê
gospodarstw domow ych na hektar, wskaŸnik
intensywnoœci zabudowy, wszelkie media dostarczane do
jednostki, korzyœci podatkowe bud¿etu gminy, innymi
s³owy ca³oœciow¹, zintegrowana charakterystykê.
Model zestawia ze sob¹ równoczeœnie informacje o stanie
aktualnym z ocen¹ aktualnej polityki przestrzennej.
Dodatkowo uwzglêdnia zarówno dane ze studium
uwarunkowañ jak i prognozy demograficzne GUS dla
Legnicy i Legnickiego Pola.
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Zaprezentowany sposób zastosowania narzêdzia GIS
ilustrowa³ dynamiczne procesy zachodz¹ce na obszarze
miast i zwi¹zane z nimi konsekwencje. Program potrafi
szybko analizowaæ wp³yw ró¿norodnych przekszta³ceñ
na pozosta³e tereny. Dla przyk³adu w jaki sposób
rozbudowa kopalni wêgla brunatnego i budowa
elektrowni wp³ynie wzrost liczby mieszkañców, a tym
samym zmieni strukturê jednostek przestrzennych.
Analizowanym przyk³adem by³a te¿ mo¿liwoœæ likwidacji
istniej¹cego lotniska i wprowadzenie w jego miejsce
funkcji mieszkalnej. Dziêki narzêdziu GIS na bie¿¹co
obserwowaæ mo¿na jak taka decyzja wp³ynie
na zapotrzebowanie na energiê i pozosta³e media
dla wskazanego obszaru.
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PANEL 4 - PREZENTACJE
arch. Ewa Buszac-Pi¹tkowska
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego
Absolwentka Wydzia³u Budownictwa i Architektury Politechniki Szczeciñskiej. Projektant
architektury mieszkalnej, obiektów
us³ugowych i u¿ytecznoœci publicznej.
Specjalizuje siê m.in. w zagadnieniach
projektowania przestrzeni przyjaznych
mieszkañcom oraz zielonej komunikacji. Jest
propagatork¹ dzia³añ i inicjatyw promiejskich oraz pasjonatk¹ historii Szczecina.

„Plan wdro¿eniowy zadañ realizowanych i kontynuowanych przez Województwo Zachodniopomorskie
w ramach oraz po zakoñczeniu projektu URMA” jest
jednym z rezultatów projektu URMA. Jest to dokument instrukcja pozwalaj¹cy na przedstawienie sposobu
wdra¿ania rezultatów projektu w trakcie i po formalnym
zakoñczeniu projektu URMA, spe³niaj¹cy za³o¿enia
programu INTERREG o d³ugofalowym oddzia³ywaniu
nabytej wiedzy i doœwiadczeñ oraz prze³o¿eniu
na praktyczne dzia³ania w polityce lokalnej.

PRZYSZ£OŒÆ PARTNERSTW MIEJSKO-WIEJSKICH
W POLITYCE REGIONALNEJ

Z szerokiego wachlarza dzia³añ podejmowanych przez
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego w ramach projektu URMA
wybranych zosta³o siedem dzia³añ/zagadnieñ bêd¹cych
przyk³adami dalszej kontynuacji dzia³añ podjêtych
w trakcie trwania projektu.
S¹ nimi: dzia³ania wdro¿eniowe w skali Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, Standardy wdro¿eniowe w Szczeciñskim
Obszarze Metropolitalnym, innowacyjna skala wdro¿enia,
propozycje programowe do Strategii Rozwoju Centralnej
Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego, wdro¿enie pilota¿owe: Wo³czkowo – wieœ
podmiejska w obszarze metropolitalnym, analiza
projektów umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie doœwiadczeñ
nabytych podczas trwania projektu URMA oraz miêdzynarodowa Konferencja podsumowuj¹ca dzia³ania
Województwa Zachodniopomorskiego w projekcie URMA
oraz miêdzynarodowa Konferencja METREX Szczecin –
Œwinoujœcie 09 – 11 wrzeœnia 2015 r.

Plan wdro¿eniowy obejmuje swoim zasiêgiem ca³y okres
trwania projektu i nie okreœla ostatecznego zakoñczenia
dzia³añ, a umo¿liwia i daje wytyczne do ich samoczynnego
rozwoju w nieokreœlonym horyzoncie czasowym.
Za³o¿ono, i¿ zadania podjête podczas trwania projektu s¹
punktem wyjœcia oraz zacz¹tkiem dzia³añ, które rozwin¹
siê po zakoñczeniu projektu.
W strukturze planu wykorzystano podejœcie terytorialne.
W celu pe³nego wykorzystania rezultatów projektu URMA
i umo¿liwienia czerpania wymiernych korzyœci
z partnerstw miejsko-wiejskich zarówno mieszkañcom
zrzeszonym w Lokalne Grupy Dzia³ania, jak i samorz¹dom
oraz w³adzom szczebla regionalnego, opracowano plan
wdro¿eniowy bêd¹cy swego rodzaju instrukcj¹
postêpowania po zakoñczeniu projektu. Odbiorcami planu
s¹ nie tylko dotychczasowi partnerzy i wszyscy
interesariusze bior¹cy udzia³ w dzia³aniach i spotkaniach,
ale tak¿e potencjalni partnerzy przysz³ych przedsiêwziêæ
chc¹cy czerpaæ z doœwiadczeñ i wniosków wypracowanych
w trakcie trwania projektu URMA.
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PANEL 4 - DYSKUSJA
Dyskusja prowadzona przez Dyrektora Stanis³awa
Dendewicza dotyczy³a przysz³oœci partnerstw miejskowiejskich w ró¿nych skalach w oparciu o przedstawione
zagadnienia Planu Wdro¿eniowego.

W panelu jako eksperci udzia³ wzieli: Burmistrz Po³czynaZdroju Barbara Nowak, Marta Jacuniak-Suda, prof. Marek
Dutkowski, Julian Jansen i Ewa Balanicka.

Pani Barbara Nowak, zaprezentowa³a charakterystykê
gminy Po³czyn Zdrój, która oprócz funkcji uzdrowiskowych
posiada znaczne zasoby terenów leœnych (ok 40%
powierzchni) oraz istotn¹ iloœæ terenów rolnych ( g³ównie
gospodarstwa wielkoskalowe). Gmina nale¿y do dwóch
zakresów projektu Natura 2000 ( w tym do „Siedlisk
Parsêty”), le¿y w obrêbie parku ochrony uzdrowiska.
Tereny kopalin borowiny nale¿¹ do strefy A. Sam Po³czyn
jest miastem „zabytkowym” z chronionym konserwatorsko œredniowiecznym uk³adem centrum miasta
oraz za³o¿eniem parkowym.

PRZYSZ£OŒÆ PARTNERSTW MIEJSKO-WIEJSKICH
W POLITYCE REGIONALNEJ

W organizowanych inicjatywach lokalnych du¿ym
problemem jest brak rozs¹dnych regulacji dotycz¹cych
produkcji i wprowa-dzania do obiegu ¿ywnoœci regionalnej.
Obecne obostrzenia praktycznie uniemo¿liwiaj¹ rozwijanie
tego typu dzia³alnoœci. Niebagatelne znaczenie
ma konsekwentny lobbing na rzecz rozwoju wspó³pracy
i partnerstw oraz zaznaczy³a koniecznoœæ nieustannej
pracy nad spójnoœci¹.
W odpowiedzi na pytanie o przysz³oœæ partnerstw miejskowiejskich w oparciu o zdobyte doœwiadczenie Marta
Jacuniak-Suda podkreœli³a, ¿e partnerstwa dobrze
rozwijaj¹ siê tam gdzie udajê siê zaanga¿owaæ ludzi
przekonanych o wspólnych korzyœciach wynikaj¹cych
z takiego partnerstwa. Wtedy partnerstwa funkcjonuj¹
nawet bez specjalnego zewnêtrznego finansowania,
bo opieraj¹ siê na zaspokajaniu okreœlonych potrzeb.
Przy dzia³aj¹cym partnerstwie partnerzy sami czêsto
wychodz¹ z dalszymi w³asnymi inicjatywami. Ciekawymi
partnerstwami mog¹ byæ partnerstwa w ramach
pogranicza szukaj¹ce powi¹zañ miejsko-wiejskich
przyk³adowo w zakresie wytwarzania produktów
regionalnych.

Na terenie gminy wystêpuje bardzo wiele miasteczek i wsi
o historycznych, zabytkowych uk³adach przez co z jednej
strony utrudniona jest realizacja nowych inwestycji
ale jednoczeœnie chroni siê przestrzeñ przed
nieprzemyœlan¹ degradacj¹. Gmina d¹¿y do utrzymania
h i s t o r y c z n e g o c h a ra k t e r u ró w n i e ¿ w u j ê c i u
krajobrazowym. Barbara Nowak wskaza³a, ¿e parki
krajobrazowe nie podlegaj¹ niestety ochronie przez co
prowadzona jest tam regularna gospodarka leœna, czêsto
szkodliwa dla krajobrazu.
Niew¹tpliw¹ szkod¹ by³a nieprzemyœlana likwidacja kolei
(dzia³ania ministerstwa). Obecnie olbrzymim problemem
jest komunikacja w obrêbie gminy, w zwi¹zku
z nierentownymi us³ugami PKS trzeba organizowaæ
prywatnych przewoŸników. Barbara Nowak podkreœli³a
doskona³¹ wspó³pracê w ramach „Zwi¹zku Miast i Gmin
Dorzecza Parsêty”. Dziêki niej podjêto szereg dzia³añ przy
wspó³pracy z s¹siadami w celu rozwi¹zania problemów,
miêdzy innymi z realizacj¹ sieci wodno-kanalizacyjnej.
Podkreœlono te¿ rosn¹ce znaczenie wspó³pracy z gmin¹
Templin.
Burmistrz Po³czyna-Zdroju Barbara Nowak

22

WSPÓ£PRACA MIEJSKO-WIEJSKA JAKO
INSTRUMENT SPÓJNOŒCI TERYTORIALNEJ
PUBLIKACJA Z MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PODSUMOWUJ¥CEJ DZIA£ANIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W MIÊDZYNARODOWYM PROJEKCIE URMA PARTNERSTWA MIEJSKO-WIEJSKIE W OBSZARACH METROPOLITALNYCH

PANEL 4 - DYSKUSJA
Nawi¹zuj¹c do pytania o mo¿liwoœci form wspó³pracy
poprzez wdra¿anie innowacji w zakresie partnerstw Julian
Jansen zacz¹³ od podkreœlenia, ¿e podczas implementacji
partnerstw nale¿y odejœæ od pozycji si³y
i narzucania woli. Nale¿y mówiæ i t³umaczyæ mo¿liwoœci
wspólnego rozwoju podpieraj¹c siê opiniami eksperckimi,
nale¿y u¿ywaæ „opowieœci” o regionie i rozmawiaæ
o charakterze miejsca, jak mo¿e siê ono harmonijnie
rozwijaæ. Doœwiadczenia holenderskie pokazuj¹
skutecznoœæ takich dzia³añ. Nie nale¿y wychodziæ od
rozmawiania o pieni¹dzach i w³adzy tylko zacz¹æ rozmowê
od potrzeb i problemów. Forma dialogu jest konieczna.
Najtrudniejsze jest budowanie zaufania, st¹d wa¿na jest
uczciwoœæ i transparentnoœæ dialogu. Pierwsza realizacja
partnerstwa mo¿e byæ d³uga poprzez wzajemne
zdobywanie zaufania, ale kolejne mog¹ ju¿ rozwijaæ siê
w bardzo szybkim tempie. Raz jeszcze Julian Jansen
podkreœli³ znaczenie synergii oraz wskaza³ na realizowanie
platform wymiany doœwiadczeñ, które mog¹ pomagaæ
innym beneficjentom.
Przedstawiaj¹c wytyczne dla mo¿liwej wspó³pracy
ze œrodowiskiem naukowo-badawczym w podejœciu do
obszarów funkcjonalnych profesor Marek Dutkowski
stwierdzi³, jako przedstawiciel nauki, ¿e faktycznie s¹
powa¿ne deficyty na polu takiej wspó³pracy. Przyk³ad
Twente i anga¿owania do takich inicjatyw studentów jest
ciekaw¹ inicjatyw¹. W naszym regionie problemem jest
spadek iloœci studentów i jednoczeœnie brak pomys³ów na
wspieranie szkó³ i uczelni. Oczekuje siê od nich œwiatowego
poziomu i innowacji przy jednoczesnym sta³ym
ograniczaniu finansowania. Ciekawym pomys³em by³aby
idea uniwersytetu regionalnego (przyk³ady uczelni
amerykañskich) kszta³c¹cego kadry i specjalistów
dla regionu i pomagaj¹cego w implementowaniu
nowoczesnych rozwi¹zañ dopasowanych do konkretnych
potrzeb. Odpowiedzialnoœæ za implementacjê i transfer
nowoczesnych rozwi¹zañ powinien spoczywaæ na du¿ych
miastach i metropoliach.

PRZYSZ£OŒÆ PARTNERSTW MIEJSKO-WIEJSKICH
W POLITYCE REGIONALNEJ

W zakresie rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej nale¿y
kontynuowaæ wspó³pracê z miastami Strefy a tak¿e
rozwijaæ wspó³pracê z gmin¹ Dobra w zakresie dalszego
rozwijania modelowego studium dla wsi Wo³czkowo.
Podsumowuj¹c konferencjê Stanis³aw Dendewicz
zapewni³ o woli kontynuowania prac i chêci szukania
nowych partnerów do wspó³pracy. Zwróci³ uwagê na trzy
zakresy, na których powinna skupiaæ siê wspó³praca:
gospodarkê, przestrzeñ i spo³eczeñstwo. To ostatnie
obecnie wydaje siê najbardziej po¿¹danym ze wzglêdu na
koniecznoœæ œwiadomego dialogu przy implementacji
nowych inicjatyw takich jak partnerstwa. Poprzez wiêkszy
udzia³ i zwiêkszanie œwiadomoœci mieszkañców mo¿na
skuteczniej szukaæ rozwi¹zañ dotycz¹cych ró¿norodnych
zagadnieñ (np. problem rozlewania siê miast,
suburbanizacja, ochrona to¿samoœci miejsc). Dobrym
przyk³adem aktywizacji jest bud¿et obywatelski, dziêki
któremu mieszkañcy zainteresowali siê dzia³aniami miasta.
W ramach gospodarki mo¿na korzystaæ z doœwiadczeñ
zaprezentowanych przez Rolfa Oldejansa dotycz¹cych
wspierania farm miejskich (urban farms) i biznesów
rodzinnych.
Na koniec Stanis³aw Dendewicz podziêkowa³ panelistom,
ekspertom oraz goœciom konferencji za przybycie i aktywne
uczestnictwo, po czym zakoñczy³ konferencjê.

Podsumowuj¹c dyskusjê Ewa Balanicka okreœli³a obszary
pracy wymagaj¹ce jeszcze dodatkowej uwagi i nad którymi
mo¿na kontynuowaæ pracê w przysz³oœci. Istotna jest
mo¿liwoœæ podjêcia dyskusji ze œrodowiskiem architektów
i urbanistów w zakresie idei partnerstwa, a tak¿e
zaanga¿owanie w programy uwra¿liwiania m³odzie¿y
na zagadnienia planowania przestrzennego.
Od lewej: Julian Jansen, prof. Marek Dutkowski, Ewa BuszacPi¹tkowska, Ewa Balanicka
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PUBLIKACJE
ANGIELSKOJÊZYCZNE

Projekt “URMA - partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych” by³ realizowany w ramach programu INTERREG IVc,
a zainicjowany zosta³ w grupie eksperckiej URMA stowarzyszenia METREX Sieæ Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.
Projekt obejmowa³ lata 2012-2014 i stowarzysza³ dziewiêciu partnerów z piêciu krajów: Uniwersytet HafenCity Hamburg – Partner
Wiod¹cy, Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg - Niemcy, Województwo Zachodniopomorskie - Polska, Region Toskania - W³ochy,
Region Lombardia - W³ochy, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie - Polska, Gmina Borne - Holandia, Miasto Enschede - Holandia
oraz Administracja Regionalna Pleven - Bu³garia.

T£UMACZENIA
PUBLIKACJI
PROJEKT PILOTA¯OWY
WO£CZKOWO

Ogólnym celem projektu URMA by³o promowanie partnerstwa miejsko-wiejskiego jako narzêdzia na rzecz wzmocnienia potencja³u
s³u¿¹cego innowacji w europejskich obszarach metropolitalnych. G³ówne rezultaty projektu to, m.in. podejœcie URMA, projekty
pilota¿owe (Hamburg, Lombardia i Twente), Przewodnik Dobrych Praktyk oraz Rekomendacje dla Komisji Europejskiej. Szczegó³y
mo¿na znaleŸæ w publikacjach projektu.Województwo Zachodniopomorskie, reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, by³o odpowiedzialne merytorycznie za Komponent 3, skupiaj¹cy siê
na wymianie doœwiadczeñ miêdzy partnerami projektu URMA, w ramach którego opracowano Przewodnik Dobrych Praktyk
oraz Rekomendacje dla Komisji Europejskiej. Ponadto Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego zrealizowa³o dwa w³asne projekty pilota¿owe oparte na opracowaniach eksperckich: „Modelowe studium
planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej na przyk³adzie Wo³czkowa” wraz z „Vademecum projektowania
przestrzeni wsi podmiejskich” oraz opracowanie eksperckie „Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu” – propozycje
programowe do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego” i opublikowa³o
dodatkowe broszury informacyjne na temat rezultatów projektu. Wa¿ne miejsce wœród nich zajmuje Plan Wdro¿eniowy, do którego
opracowania zobligowani byli wszyscy partnerzy, a który pokazuje jak rezultaty projektu URMA s¹ lub mog¹ zostaæ wdro¿one
w poszczególnych politykach regionalnych.

PROJEKT PILOTA¯OWY
CENTRALNA STREFA
FUNKCJONALNA
PUBLIKACJE
UZUPE£NIAJ¥CE
PUBLIKACJA
PODSUMOWUJ¥CA
PLAN
WDRO¯ENIOWY

Ostatecznie, w ramach projektu URMA powsta³y nastêpuj¹ce publikacje:
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