PROSPERA
PROSPERA (PROmoting Sustainable development and
attractiveness through PERi-urban Areas) nemzetközi pályázat.

regional

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2014-2020 közötti időszak prioritásai
alapján a PROSPERA projekt a környezeti és hatékony erőforrásfelhasználási
céloknak a megvalósításához járul hozzá.

Projektleírás
A PROSPERA projekt célja a fenntartható fejlődés és a regionális vonzerő előmozdítása a városperemi
területeken. Megoldandó kérdésként jelennek meg, hogy milyen eszközökkel lehet megőrizni a városi
terjeszkedés által veszélyeztetett városperemi területek természeti örökségének védelmét, valamint
megakadályozni az ökoszisztéma-szolgáltatások csökkenését a regionális politikák és a városfejlesztési
kezdeményezések segítségével.
A projekt hosszú távú célja a biológiai sokféleség megőrzése, illetve a talajpusztulásnak és a természeti
értékek további csökkenésének a megelőzése.
Az EDC Debrecen célja a projekt partnereként a városperemi területek fenntartható fejlesztése és a
regionális vonzerő növelésének elősegítse Debrecenben. A cél elérése érdekében az EDC Debrecen
megosztja a más régiókban megismert jó gyakorlatokat és tapasztalatokat a városban érintett szereplőkkel
és intézményekkel.
A projekt során az évente több alkalommal megrendezett találkozókon a projektpartnerek közötti
tapasztalatcsere és információmegosztás valósul meg. Megvitatásra kerülnek sajátosságok, problémák,
amelyek megoldására konkrét jó gyakorlatokat mutatnak be a felek, majd végül a régiók a sajátosságainknak
megfelelően kidolgoznak egy cselekvési tervet, amelyet megvalósítva elősegítik a város és a régió gazdasági
és környezeti vonzerejének javítását és támogatják a fenntartható gazdasági fejlődést.
Vezető Partner (főpályázó): Reggio Emilia Önkormányzata (Olaszország)
A partnerség: 7 partner az EU különböző országaiból
•
•
•
•
•
•

Állattenyésztési Kutatóközpont (Olaszország)
Gent Önkormányzata (Belgium)
Mezőgazdasági, Halászati és Élelmiszeripari Kutatóintézet (Belgium)
EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ (Magyarország)
Aristotelis Halkidiki Önkormányzata (Görögország)
Varberg Önkormányzata (Svédország)

Projektmegvalósítás időtartama: 2019. augusztus 1- 2023. július 31.

Találkozók, tapasztalatmegosztás
Reggio Emilia, Olaszország 2019.10.09-11.
A projektindító találkozó a vezető partnernél, Reggio Emiliában került
megrendezésre 2019. október 10-11-én, ahol a projektpartnerek a helyi
sajátosságok bemutatásával vázolták fel a projekt során megoldandó
problémákat. Bár Európa öt különböző országából érkeztek a
résztvevők, a probléma gyökere mindenhol az urbanizáció hatása a
városi és/vagy régió gazdasági és környezeti fejlődésére.

Debrecen, Magyarország 2020.02.05-06.
A projekt sajtónyilvános nyitóeseményére az EDC Debrecen
szervezésében kerül sor. Ez alkalomból Balázs Ákos, Debrecen
Környezetvédelemért felelős alpolgármestere és Carlotta Bonvicini,
Reggio Emilia Fenntarthatóságáért felelős alpolgármestere tartották
meg nyitóbeszédüket. A későbbiekben előadásokat hallottunk arról,
hogy a városnak miért éri meg a városperemi területeket segíteni; mik
a projekt főbb célkitűzései és megoldandó problémái; melyek az
Európai Unió perspektívái a szabályozásokat illetően; továbbá
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Környezetföldrajzi Tanszékének egyetemi tanára előadást tartott
városunk peremterületeinek ökológiai hátteréről.
A találkozó további részében a projektpartnerek egymás között
egyeztetéseket tartottak a közös kihívásokról, bemutatták az
összegyűjtött jó gyakorlataikat és meghatározták, hogy a jövőben
hogyan tudnak a leghatékonyabban együttműködni.

Gent, Belgium 2020.12.01.
A PROSPERA első tanulmányútját a genti jó gyakorlatokról online formában tartottuk meg a vírushelyzet
miatt. Ez az alkalom új módszert igényelt, annak érdekében, hogy a helyi kiválóságokról szóló információkat
minél részletesebben át lehessen adni a résztvevőknek. Mindeközben a helyi érintett partnerek is egymás
között meg tudták osztani az észrevételeiket. A módszertan kidolgozásáért ILVO (Mezőgazdasági, Halászati
és Élelmiszeripari Kutatóintézet) volt a felelős. Gent a következő négy jó gyakorlatát mutatta be:

Ghent Food Strategy („Ghent en Garde”) – Gent város élelmiszer-stratégiája
Gent élelmiszer-stratégiájának célja egy rövidebb és átláthatóbb élelmiszerlánc,
fenntartható élelmiszer-termelés és fogyasztás kialakítása, az élelmiszer-pazarlás
csökkentése. Az intézkedések révén olyan tevékenységek valósultak meg, mint
például a „csütörtöki vegetáriánus nap”, melynek keretében a lakosság heti egyszer
mellőzi a húsfogyasztást, továbbá a helyi termelők termékeinek közvetlen
eljuttatása a fogyasztókhoz, vagy az éttermekben kihelyeznek dobozokat a
megmaradt élelmiszerek újrahasznosítására. A város élelmiszer-stratégiája
elnyerte az ENSZ „Global Climate Action Awards 2019” díjat a „Globális egészség”
kategóriában.
További információ a jó gyakorlatról

Open call for Afsnee – Nyílt pályázati felhívás Afsnee mezőgazdasági
területeinek ingyenes bérletére
Gent város és a szociális jóléti osztály között létrejött egy olyan
együttműködés, melynek célja Gent városperemi területe (Afsnee nevű
részén található 10 hektáros termékeny mezőgazdasági terület)
fenntartható módon való kihasználása. Nyílt felhívást hirdettek meg, és
olyan gazdálkodókkal kötöttek szerződést a földterület 9 évig tartó
ingyenes használatára, akik megfelelő projekttervvel rendelkeztek,
ezzel segítve Gent élelemiszerellátását, egyúttal pedig csökkentve a
klímaváltozásra gyakorolt hatást.

Gentbrugse Meersen
Gentbrugse Meersen egy 270 hektár nagyságú városperemi terület
Gent mellett, amely ötvözi a természeti környezet fejlesztését és a
rekreációt a mezőgazdasággal. Gent városa megállapodást kötött két
helyi gazdával, hogy a környezetgazdálkodási céloknak megfelelően
használhatják a területet tehenek legeltetésére. A terület túrázásra is
alkalmas, az emberek akár közvetlenül is találkozhatnak az ott legelő
állatokkal. A mintegy 50 hektáron folytatott legeltetés hozzájárul egy
szerkezetileg sokrétű terület megteremtéséhez, valamint ahhoz, hogy
kevesebbszer kelljen a területet karbantartani.
További információ a jó gyakorlatról

Green climate axes – Zöld klímafolyosók
Gent területszabályozási tervének (Space for Ghent 2030) egyik
célkitűzéseként a város központja és városperemi területei között 8
zöldterület, ún. klímafolyosó kerül kialakításra, melyek hozzájárulnak a
város klímaváltozás elleni alkalmazkodó képességének növeléséhez, a
biológiai sokféleség fenntartásához, és rekreációs helyszínként
szolgálhatnak. Továbbá kombinálhatók „soft” közlekedési módokkal,
vagyis ösztönzik a lakosságot arra, hogy kerékpárral vagy gyalogosan
közelítsék meg a belvárost. Két klímafolyosó kialakítása már
megtörtént. A kijelölt területek állapotukról függően eltérő fejlesztéseket
igényelnek.
További információ a jó gyakorlatról

