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PROSPERA 
 

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

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.  

https://www.comune.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/Hmttl?opendocument
http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=1150&sp=optiman&lang=en
https://stad.gent/en
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/en-US/EN/Home.aspx
http://edc.debrecen.hu/
http://www.dimosaristoteli.gr/gr/municipality/home
https://www.varberg.se/omwebbplatsen/varbergmunicipalityinenglish.4.37ea390515506e6cb07cf79d.html
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Találkozók, tapasztalatmegosztás 

 

Nyitórendezvény - 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. 

 

Nyitórendezvény - 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 

Dr. Csorba Péter a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és 

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. 

 

Tanulmányút - 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 

https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/en-US/EN/Home.aspx
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/en-US/EN/Home.aspx
https://stad.gent/en/city-structure/food-strategy-ghent-gent-en-garde
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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 

  

https://stad.gent/nl/gentbrugse-meersen
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsnotas-2014-2019/beleidsplannen-milieu-groen-en-klimaat/klimaatverandering-gent-past-zich-aan
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Tanulmányút - Reggio Emilia, Olaszország 2021.03.03. 

A PROSPERA második tanulmányútja során az olasz partnerek az előző alkalommal bevált módszer szerint 

prezentálták négy jó gyakorlatukat, melyek a következők: 

 

Településszerkezeti tervmódosítás – Potenciális városi területek 

átminősítése mezőgazdasági hasznosításúvá 

Reggio Emilia átminősített 136 ha potenciális belterületet mezőgazdasági 

területté úgy, hogy az átminősítést maguk a tulajdonosok kezdeményezték. 

A város 2015-ben kidolgozott egy stratégiai tervet annak érdekében, hogy 

megállítsák a város terjeszkedését és támogassák a városi és városperemi 

mezőgazdasági tevékenységet. A terv része volt az is, hogy a köz- és 

magántulajdonban lévő nem használt területeket újra használatba vegyék 

zöldterületként vagy mezőgazdasági tevékenységeket folyassanak rajta. 

További információ a jó gyakorlatról 

 

Városi erdősítési terv 

A terv több ezer fa ültetését tartalmazza, amit főleg közterületeken 

végeznek annak érdekében, hogy a város ellenállóképességét növeljék a 

klímaváltozással és a levegőszennyezéssel szemben. A beültetésre szánt 

területet a Velencei Egyetem kutatása alapján választották ki, amely a 

város hősziget-hatásának vizsgálatára irányult egy LIFE projekt 

(UrbanProof) keretében. Az erdősítés részvételen alapuló tervezési 

folyamatában figyelembe vették a helyi közösségek igényeit. Az intézkedésbe magánvállalatokat is bevontak 

(pl. egy nagy helyi cég 650 fát ültetett a város egyik közparkjában). 5 éven belül 50 000 fa ültetését tervezik, 

ami 2500 tonna CO2-t köt meg. Több mint 100 közterületen kerül sor az erdősítésre. 

 

Ehető park 

A Reggio Emilia városperemi területén található „Ehető Park” egy 

innovatív koncepcióra épül – a gazdálkodási tevékenység integrációját 

erősíti a helyi társadalmi-gazdasági környezetben. A parkot egy városi 

tulajdonban lévő 1 ha-os teszt területen hozták létre, amit egy operációs 

csoport üzemeltet (kutatóintézetekből és KKV-kból álló helyi 

konzorcium). 80 db eperfát ültettek a területen a tradicionális vidéki 

tájkép helyreállítása érdekében, és biozöldségeket is termesztenek a fasorok között, amit csökkent 

munkaképességű emberek gondoznak. Rövid ellátási láncot próbáltak kialakítani, hetente rendeznek 

vásárokat a Parkban a helyi REKO group (átvett jó gyakorlat) segítségével és sikerült egy helyi 

szupermarketben is egy sarkot kialakítani a termékeknek. 

További információ a jó gyakorlatról 

 

Zöld utak – fenntartható mobilitás és területhasznosítás 

A koncepció arra épít, hogy a Reggio Emilia környékén található falvak, illetve a központi belterületet övező 

városperemi területek nem rendelkeznek közvetlen és fenntartható összeköttetéssel: 

a) társadalmi élet központi helyeivel (templom, iskola, posta stb.) 

https://rigenerazione-strumenti.comune.re.it/?s=riduzione
http://parcocommestibile.crpa.it/
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b) a közeli kisebb településrészekkel és falvakkal 

c) a belvárosban található központi városi funkciókkal 

A projekt célkitűzése az volt, hogy az érintett helyi közösségekkel (ún. 

szomszéd laborok) közösen azonosítsa be, fejlessze ki és valósítsa meg a 

fenntartható „soft” közlekedési megoldásokat. Fő cél, hogy útépítések 

helyett zöld utakat hozzanak létre a településrészek között (ösvények, 

folyó/patak-völgyek, szekérutak). Az utak kialakításában a lakosok is részt 

vettek, helyi civil szervezetekkel egyetemben. A projekt több beruházást is 

magába foglal, amelyek megvalósítása jelenleg is tart. Már több mint 80 km 

alternatív gyalog- és kerékpárút felújításra és kijelölésre került. A „Zöld 

utak” jó gyakorlata olyan hasonló koncepciójú projektekhez kapcsolódik, 

mint a „Biodiverzitás útja” vagy az „Agribike App”. 

További információ a jó gyakorlatról 

 

Tanulmányút - Debrecen, Magyarország, 2021.06.22. 
Az EDC Debrecen szervezésében megvalósult tanulmányút során a külföldi partnereknek online, a helyi 

érdekeltekkel pedig személyesen összeülve ismertették a jó gyakorlatokat. 

 

Hortobágyi Nemzeti Park 

A Hortobágyi Nemzeti Park a pásztortársadalom által alkotott kulturális táj 

kivételes fennmaradt példája, amely több ezer éven át megőrzi 

hagyományos földhasználati formáinak érintetlen és látható nyomait, 

valamint szemlélteti az emberek és a természet közötti harmonikus 

kölcsönhatást. Ezt a kiemelkedő univerzális értéket az UNESCO 1999-ben 

ismerte el, a helyszín a világörökség listájára való felvételével. 

Hortobágynak számos kulturális és természeti értéke van; ezen értékek és 

turisztikai látványosságok kezelése/fenntartása hozzájárul a természeti örökség védelméhez és a regionális 

vonzerő előmozdításához. 

További információ a jó gyakorlatról 

 

Zsuzsi Erdei Vasút 

A Zsuzsi Erdei Vasút jó gyakorlat egy meglévő barna infrastruktúra más 

típusú, ebben az esetben (öko) turizmusra történő átalakítására. Jelenleg a 

látogatók tudatosságának növelésére használják (elsősorban fiatal tanulók 

számára), hogy felhívják figyelmüket Debrecen erdőinek természeti 

értékeire. 

További információ a jó gyakorlatról 

 

Távérzékelés – Envirosense Hungary Kft. 

Az Envirosense Hungary Kft. Által kifejlesztett távérzékelési technológián 

alapuló GIS rendszer támogatja a tényeken és adatokon alapuló politikai 

döntéshozatalt, hogy pontos képet kapjon a város zöldterületeiről, 

térszerkezetéről, épületsűrűségéről, úthálózatáról stb. 

További információ a jó gyakorlatról 

http://www.comune.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/Mbltsstnblscprtdltrrtr?opendocument
https://www.hnp.hu/hu
https://zsuzsivasut.hu/
https://envirosense.hu/
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Parkertech Kft. – Zöldfal 

A vállalat zöldfalainak létrehozása jó módja annak, hogy növelje a 

zöldterületeket a belső városi területeken, és egészségesebb 

életkörülményeket biztosítson a polgárok számára. Debrecen 

Önkormányzata ezzel a technológiával növelte a zöldfelületeket az új 

szabadtéri fürdőben. 

További információ a jó gyakorlatról 

 

 

Tanulmányút - Varberg, Svédország, 2021. szeptember 28. 
A PROSPERA projekt negyedik tanulmányútja az előzőkhez hasonlóan online formában került 

megrendezésre, melynek szervezője Varberg városa volt. A projektpartnereknek lehetőségük volt a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően akár hibrid formában is részt venni az eseményen, tehát a helyi érdekeltek 

online vagy személyesen találkoztak, és onnan online csatlakoztak az eseményhez. A bemutatott jó 

gyakorlatok a következők voltak: 

 

Lassabacka hulladéklerakó 

Varberg gyakorlata jó példa egy korábbi hulladéklerakó terület fejlesztési 

tervének kidolgozására. Az érdekelt felek bevonásával azonosították a 

terület értékeit és potenciálját, amely a szervezetek fő tevékenységeivel 

összhangban álló perspektívákra épül, például az oktatási intézmények 

esetében pedagógiai, a turisztikai szolgáltatóknál turisztikai 

szempontokra. A terület jelenleg egyfajta összekötője egy Natura 2000-

es terület és Varberg városának. A folyamat kapcsolódik a növekvő város átfogó fejlesztéséhez, mely 

kihatással van a zöldfolyosókra, a biodiverzitásra, valamint a Västerport közelében fekvő rekreációs 

területekre. A projekt során az egykori hulladéklerakó felszámolásra került, a hulladék vizzáró réteggel 

lefedésre került, és egy rekreációs park létesült a helyére. 

További információ a jó gyakorlatról  

 

Grasslands – Városperemi legelők népszerűsítése 

A projekt célja, hogy népszerűsítse a városperemi területek 

önkormányzati legelőit, azok értékét, valamint feltárni a biodiverzitás 

növelésének lehetséges módjait. A jó gyakorlat lehetőséget ad a helyi 

önkormányzatnak arra, hogy az érdekeltekkel közösen feltérképezze és 

priorizálja a területeket. Ilyen érdekeltek például a Svéd 

Természetvédelmi Társaság, földtulajdonosok és civil szervezetek. 

Minden terület felmérésre került olyan szempontok alapján, mint például jelenlegi érték, potenciális érték, 

ökológiai folyosók szerepe stb. 

További információ a jó gyakorlatról  

http://www.parkertech.hu/
https://varberg.se/varbergvaxer/byggprojekt/miljoochinfrastruktur/lassabackadeponin.4.14144a641789abe9d39aa84f.html
http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5191/peri-urban-meadows/
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Vidéki falvak fejlesztési stratégiája  

A projekt célja a vidéki falvak fenntartható fejlődésének tervezése. A 

stratégia a helyi érdekeltekkel, politikusokkal és köztisztviselők 

együttműködésével jött létre. A stratégia olyan területekre vonatkozik, 

ahol a cél az élő vidék és vidékfejlesztés támogatása. A stratégia része 

egy átfogó területi tervezés, valamint a helyi érdekeltek és önkormányzat 

közötti együttműködés. Emellett azonosítja a kihívásokat, lehetőségeket és meghatározza a terület 

fejlesztése érdekében szükséges beavatkozásokat. 

További információ a jó gyakorlatról  

 

Energy and Environmental Centre (EMC) és ARENA projekt 

Az Energia- és Környezetvédelmi Központ (EMC) a köz- és 

magánszféra partnerségén alapul, melynek célja a helyi gazdasági 

közösség környezeti fenntarthatóságának segítése. A központ a 

tagsági díjak révén különböző szolgáltatásokat nyújt tagjainak, például 

konzultációval segíti azokat a vállalkozásokat, melyeknek nincs 

kapacitásuk és kompetenciájuk a fenntarthatósági kérdésekben. 

Emellett rendezvényeket és tréningeket szervez a fenntarthatóság, környezet és klíma témakörökben, és 

olyan fejlesztési projekteket menedzsel, amelyek a tagok klíma- és környezetvédelmi, ill. fenntarthatósági 

törekvéseit segítik termelési és gazdálkodási vonatkozásban egyaránt. 

Az ARENA projekt célja, hogy támogassa az átállást a regionális cirkuláris gazdaságra és a bioalapú 

gazdaságra. A projekten hat állami és magánvállalat dolgozik együtt az önkormányzattal és a RISE 

svédországi kutatóintézettel. A projekt támogatja az új cirkuláris üzleti ötletek és modellek kidolgozását és 

innovatív fejlesztését a partner igényeinek és lehetőségeinek megfelelően. Az együttműködés egy szélesebb 

körű regionális átmenet része, és mint ilyen, összhangban áll a jólét, a versenyképesség és a fenntarthatóság 

helyi és regionális stratégiáival. 

További információ a jó gyakorlatról 

 

Tanulmányút - Aristotelis Halkidiki, Görögország, 2021.október 22. 

Az ötödik tanulmányút szervezője Aristotelis Halkidiki Önkormányzata volt, melyre szintén hibrid formában 

került sor. A fogadó város partnerei, előadói személyes jelenléttel vettek részt az eseményen, míg a 

nemzetközi partnerség online formában csatlakozott a találkozóhoz. Az esemény érdekessége, hogy a jó 

gyakorlatok bemutatása után a partnereknek lehetősége volt hibrid formában együtt főzni a varvarai 

Mezőgazdasági Egyesület tagjaival. 

 

Arisztotelész tematikus park 

Halkidikis görögországi félsziget Arisztotelész születési helyeként ismert. 

Ezt kihasználva a helyiek egyfajta ’városperemi branding’ segítségével 

próbálják népszerűsíteni a Stagira város melletti területet. Ennek 

eredményeként jött létre az Arisztotelész-liget, egy szabadtéri vidámpark, 

melynek célja az oktató és rekreációs turizmus ötvözése. A parkba 

látogatók egyszerre élvezhetik a dombok, a tenger, a zöldterület adta 

kilátást, miközben olyan eszközökkel játszhatnak, melyek a fizikai törvények 

és Arisztotelész írásai alapján készültek. Integrálva a PROSPERA programba, a projektben egyszerre van jelen 

a természeti és a kulturális örökség. 

További információ a jó gyakorlatról  

https://varberg.se/trafikinfrastruktur/landsbygd/landsbygdsutveckling/ortsutvecklingsstrategier.4.1dde2aaa15f03e8e5fade47.html
https://www.emcsverige.se/
http://www.dimosaristoteli.gr/en/sights/aristotle-park
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Örökségi túraútvonalak 

A projekt részeként létrejött egy túraútvonal, mely összeköti a jelenlegi 

és az ősi Stagira várost – ez utóbbi egy régészeti lelőhely, ezáltal 

egyszerre óvja a természeti és kulturális örökséget. A Mount Athos Area 

Szervezet közel 30 helyi testülettel és több mint 800 önkéntessel azon 

dolgozott az évek során, hogy a területet népszerűsítsék. Az 

arisztotelészi útvonal része a szélesebb körű „örökségtúráknak”, 

melyhez többek között az arisztotelészi hegyekben lévő Natura 2000 

útvonalak vagy a xerxészi útvonal is tartozik. 

További információ a jó gyakorlatról 

 

KOUZINA fesztivál 

Aristotelis Halkidikisben a gasztroturizmus népszerűsítése egy 

KOUZINA nevű fesztivál segítségével valósul meg, mely késő 

tavasszal és nyár elején egy hónapon keresztül kerül megrendezésre. 

Célja, hogy bemutassa a nemzeti és a helyi kultúrát, ételeket, 

termékeket. A rendezvények során ötvözik a helyi tradíciókat a modern 

ínyenc fogásokkal, helyi alapanyagok felhasználásával. 2020-ban 

olyan programok kerültek megrendezésre, mint például az ősi görög, a tengeri vagy a mediterrán konyha 

témájára épülő rendezvények. 

További információ a jó gyakorlatról  

 

Női szövetkezetek – Varvara Egyesület 

Az Aristotelis Halkidikisben működő női szövetkezet a varvarai 

Mezőgazdasági Egyesület, a Dryades. Az egyesületet 1998-ban 

alapították, 11 tagból áll, és székhelye Varvara Halkidikisben, 

Aristotelis településen belül található. Háziasszonyok társulásáról van 

szó, akik sok évvel ezelőtt egyesítették erejüket és gasztronómiai 

tudásukat, hogy egy illatos otthont hozzanak létre, azzal a céllal, hogy 

a gazdag helyi termékekből hagyományt és gasztronómiai márkát 

teremtsenek. Fő hagyományos termékei közé tartoznak a tészták, 

édességek, lekvárok, likőrök és aromás fűszernövények. A Dryades asszonyai helyi alapanyagokat, például 

helyi tejtermékeket használnak fel olyan hagyományos termékek előállításához, mint a görög trachana 

tészta, vagy a helyi gyümölcsökből készült lekvárok és édességek. 

További információ a jó gyakorlatról  

 

http://www.cluster-aristotle.travel/%cf%84%ce%af-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b5/%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%82/
http://en.mountathosarea.org/where-to-eat/mount-athos-area-kouzina/
http://www.mountathosarea.org/portfolio-posts/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81/
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Nemzetközi tematikus esemény - Reggio Emilia, Olaszország, 2022.03.28-31. 

A rendezvény első napjának programján, amit a reggio 

emiliai Technopole inkubátorházban rendeztek, az 5 

partnerváros várostervezési, gazdasági és vidékfejlesztési 

szakemberei vettek részt, hogy megvitassák a PROSPERA 

projekt első eredményeit és azokat az intézkedéseket, 

amelyeket az egyes régiók a városperemi területek 

fenntartható fejlődésének előmozdítása érdekében 

hoznak.  

A partnerek meglátogatták a Reggio Emilia Innovációs 

Parkot és a Loris Malaguzzi Nemzetközi Központot, 

megismerték a város jó gyakorlatait: a "Vasca di Corbelli" 

zöldutat és a városi erdősítési tervet, valamint találkoztak 

környékbeli mezőgazdasági vállalkozásokkal is. Este a 

résztvevőknek alkalmuk nyílt a Tortelli, Emilia-Romagna 

régió hagyományos tésztaételének közös elkészítésére.  

 

Március 30-án a résztvevők megvitatták Reggio Emilia jó gyakorlatait. A 

délutáni program részeként a PROSPERA partnerek bemutatták a készülő 

helyi cselekvési terveiket, és visszajelzést, valamint konstruktív javaslatokat 

adtak egymásnak.  

 

 

Projektzáró esemény – Gent, Belgium, 2022.05.11-12. 

2022. május 11-12. között került megrendezésre a projekt első 

fázisának záróeseménye Gent városában. A rendezvény első napján 

szakértők tartottak előadást olyan témákban, mint például a 

PROSPERA projekt módszertana vagy az innovatív helyi politikai 

döntések hatása a városperemi területek fenntartható módon történő 

fejlesztésére. A délután folyamán a PROSPERA partnerei és az 

érdekeltek kerékpárral látogatták meg a genti zöld klímatengelyek 

egyikét, a Gentbrugse Meersen zöldterületet és a legeltetési projektet, 

melyek jó gyakorlatként szolgáltak a projektben. 

A program második napján a partnerek az ILVO moderálásával 

megvitatták azokat a témákat, amelyeket a projekt utóélete kapcsán fontosnak tartottak. A megbeszélést 

követően a résztvevők hajóval ellátogattak Afsnee-ba, ahol megtekintettek egy mezőgazdasági területet, 

Afsneekouter-t. Itt bemutatásra került a genti élelmezési stratégia, a CSA Goedinge (közösség által 

támogatott mezőgazdaság) elnevezésű nyílt felhívás és a helyi tejgazdasággal közös együttműködés. A 

látogatást követően projektmegbeszélésre került sor. 
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A projekt elért eredményei 

Regionális elemzések és összefoglaló jelentés 

A projekt első évében a partnerek régiónként összeállították 

saját jelentésüket (Regional report), melyben részletes 

helyzetfeltárást végeztek a városperemi területeikre 

vonatkozóan. Az ILVO szakértői, Anna Verhoeve és Jeroen 

De Waegemaeker a regionális elemzésekből összefoglaló 

jelentést készítettek.  

A jelentések elérhetőek a PROSPERA projekt weboldalán.  

 

Iránymutatás az online tanulmányutakhoz 

Miután mind az 5 régió megtartotta saját online tanulmányútját, Anna Verhoeve 

és Jeroen De Waegemaeker kutatók (ILVO) összegyűjtötték a tapasztalatokat 

és összeállították a Módszertani útmutató az online tanulmányutakhoz c. 

segédletet, mely segítséget nyújt abban, hogyan lehet megszervezni egy ilyen 

eseményt, és hogyan történhet a tudás átadása.  

A tanulmány elérhető a PROSPERA projekt weboldalán. 

 

 

 

PROSPERA Útmutató a regionális és interregionális tanulás 

támogatására 

Az Interreg Europe projektek azon az elképzelésen alapulnak, hogy az 

Európai Unión belül a különböző városok és régiók tanulhatnak egymástól. 

Azonban a tanulás folyamata során adódhatnak olyan nehézségek, mint 

például a fogalmak kölcsönös megértésének hiánya. Bár az interregionális 

tanulási folyamat kezdetén a projektpartnereknek van elképzelésük a 

hasonló helyi kihívásokról és a közös törekvésekről, de a hasonlóságok és 

különbségek mélyreható megértése gyakran hiányzik. Ennek az állításnak a 

bizonyítéka minden olyan helyzet, amikor a "Hasonló-e ez az Ön helyi 

kontextusában? Egyezik-e ez?" kérdésekre a "Hasonló, de mégis más" 

válasz érkezik... 

A PROSPERA útmutató olyan gyakorlati eszközöket, tippeket és trükköket 

tartalmaz, amelyeket a projektben a regionális és interregionális tanulás 

elősegítésére fejlesztettek ki. Bár minden projekt más és más, és személyre szabott módszertant igényel, az 

ebben az útmutatóban leírt eszközök inspirációt nyújtanak ahhoz, hogy a régiók közötti tanulás hatékony, 

sikeres és szórakoztató legyen.  

Az ILVO (Flandriai Mezőgazdasági, Halászati és Élelmiszeripari Kutatóintézet), a CRPA (Állattenyésztési 

Kutatóközpont) és az E35 Alapítvány által összeállított eszköztár elérhető a projekt weboldalán.  

 

https://www.interregeurope.eu/prospera/library/#folder=2795
http://www.interregeurope.eu/prospera/library/#folder=3197
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/prospera/library/#folder=3421
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Helyi akciótervek kidolgozása 
 
A projekt első fázisának végére a nemzetközi tudáscsere során megszerzett tapasztalataik alapján és a 

bevont érdekeltek közreműködésével minden projektpartner kidolgozta saját Helyi cselekvési tervét, amely 

a városperemi területekre vonatkozó szakpolitikai eszközük fejlesztését szolgálja. 

A partnerek Helyi cselekvési terve elérhető a PROSPERA projekt weboldalának könyvtárában. 

Reggio Emilia 

Intézkedés címe: Reggio Emilia-i Élelmiszerpolitikai Tanács 

Reggio Emilia Önkormányzata a városperemi területeinek, valamint 

agrárélelmiszeripari rendszerének fenntartható fejlesztését tűzte ki célul, amit 

egy részvételi kormányzási testület létrehozásával kíván megvalósítani a genti 

“Élelmiszerpolitikai Tanács” jó gyakorlat alapján. Az érdekelt felek 

döntéshozatali folyamatokba való bevonásával a Reggio-Emilia-i 

Élelmiszerpolitikai Tanács megújítja az élelmiszer-átállás helyi kormányzási 

modelljét a részvételen alapuló, több területet átfogó, adatvezérelt 

megközelítést alkalmazva. 

 

 

Gent 

Intézkedés címe: A mezőgazdaságról és a köztulajdonban lévő 

termőterületekről szóló jövőkép konkretizálása 
A termőföldek fontos részei Gent városperemi területeinek. Ezt olyan 

szakpolitikai eszközök is igazolják, mint a Space for Ghent és a helyi 

élelmiszerstratégia, a Gent en Garde. A városnak azonban kevés eszköze 

van a termőföldek fenntartható fejlődésének elősegítésére. Ezért Gent a 

mezőgazdaságról és a termőterületekről szóló jövőkép konkretizálását 

tervezi. A vízió kidolgozásához részvételen alapuló megközelítést 

alkalmaznak. Továbbá a mezőgazdaságról és a termőterületekről adatokat gyűjtenek és térképeket 

készítenek, ami a tervezési folyamatot segíti. 

 

Debrecen 

1. intézkedés címe: Az FVS-ben szereplő, városperemi területekre 

vonatkozó beavatkozások nyomon követése 
A PROSPERA projekt adott inspirációt ahhoz, hogy a városperemi 

területek fejlesztése célként bele kerüljön Debrecen Megyei Jogú Város 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájába (FVS). Az intézkedés célja a 

városperemi területeken tervezett beavatkozások megvalósulásának 

nyomon követése. 

2. intézkedés címe: Digitális, nagy pontosságú zöldterületi és fakataszter 
Az intézkedés célja egy rendkívül pontos, a városi zöldfelületek és fák állapotáról információt nyújtó adatbázis 

létrehozása. A kataszterben szereplő adatok végső soron a döntéshozatalt fogják támogatni, hozzájárulva a 

város stratégiájában megfogalmazott célok megvalósításához. 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/prospera/library/#folder=3420
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Aristotelis Halkidiki 

1. intézkedés címe: A szakpolitikai keret továbbfejlesztésének elősegítése 

a természeti örökség fenntartható fejlesztése és a regionális 

ellenállóképesség előmozdítása érdekében 
Útmutató kidolgozása a helyi szakpolitikai eszközök fejlesztéséhez a 

projekt témája és eredményei alapján, ami a természetvédelem és 

természeti örökség népszerűsítése. 

2. intézkedés címe: A természeti örökség védelmének és 

népszerűsítésének erősítése a fenntarthatóság és az ellenállóképesség 

fogalmainak a turisztikai és mezőgazdasági szektorban történő bevezetésével 
A helyi turisztikai és mezőgazdaság szektor szereplőiből álló hálózat létrehozása a természeti örökség 

védelme és az Aristotelis régió területének gazdasági növekedése érdekében. 

 

Varberg 

Intézkedés címe: Az új „zöld klímatengelyek”-re vonatkozó tervezési 

folyamat továbbfejlesztése 
Az intézkedéssel Varberg Önkormányzata lehetőséget szeretne adni az 

érdekelt felek és a zöld klímatengelyek jövőbeni használói számára – akik 

általában kimaradnak a hivatalos szakpolitikai folyamatokból –, hogy részt 

vehessenek a fejlesztésben és a tervezésben. 

 

 


