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A PROSPERA
PROJEKTRŐL

A természeti örökség védelmére és népszerűsítésére irányuló regionális
politikák fejlesztése oly módon, hogy az elősegítse a városi terjeszkedés által
veszélyeztetett területek fenntartható fejlődését, végső fokon a biológiai
sokféleség megőrzését, illetve a talajpusztulás és a természeti értékek további
csökkenésének megakadályozását.
A városperemi területek – mint a régió fenntartható növekedésének és
vonzerejének kulcsfontosságú eszköze – bevonása a stratégiai tervezésbe.

www.interregeurope.eu/prospera
www.facebook.com/InterregPROSPERA
twitter.com/IProspera
prosperacommunication@gmail.com

Az érdekelt szereplők gondolkodásának megváltoztatása, hogy a természeti
örökségre, mint az üzleti fejlődés lehetőségére is tekintsenek.
A város és a vidék közötti kapcsolódásokra irányuló figyelem felkeltése, melyek
kulcsfontosságú tényezők a természeti örökség védelmében és a fenntartható
fejlődésben.
Az Európai Unió elindította az Interreg Europe programot, annak érdekében, hogy
elősegítse a regionális fejlesztési politikák teljesítményének javulását a bevált jó
gyakorlatok régiók közötti cseréje révén. A PROSPERA projektben (PROmoting
Sustainable development and regional attractiveness through PERi-urban Areas –
a városperemi területek fenntartható fejlesztése és a regionális vonzerő ösztönzése)
öt különböző országból – Olaszország, Belgium, Magyarország, Görögország és
Svédország – hét szervezet alkotja a partnerséget. A projekt célja a városperemi
területeken megjelenő természeti örökség védelmét és népszerűsítését célzó
regionális politikák fejlesztése.
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REGGIO EMILIA ÖNKORMÁNYZATA (IT) – VEZETŐ PARTNER

növekedési fázisban lévő regionális központ.

Reggio Emilia egy közepes méretű város az Emilia-Romagna régióban. A város

Az EDC Debrecen fontos szerepet játszik a

célja, hogy javítsa a városperemi területeken rejlő lehetőségeket, a lakosok számára

gazdaságfejlesztésben és a várostervezésben.

egészségesebb és fenntarthatóbb környezetet teremtsen, valamint helyreállítsa a

A nagy kiterjedésű városperemi területeken

természeti tájat és ösztönözze az innovatív tevékenységeket.

kertségek, védett természeti és kulturális
értékek, szántók, mezőgazdasági és ipari

Gent Önkormányzata

A városperemi területek védelméhez,

Flanders Mezőgazdasági,
Halászati és Élelmiszeripari
Kutatóintézet

népszerűsítéséhez és fejlesztéséhez
elérendő általános eredmények
a következők:

156,2 km2
261.483
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növekvő

 a fenntartható köz- és magánszféra partnerségre vonatkozó
tapasztalatok gyűjtése, megosztása;

területek egyaránt találhatók.

 a politikai döntéshozók és vezetők megismerik, hogy a természeti

ÁLLATTENYÉSZTÉSI KUTATÓKÖZPONT (CRPA) (IT)

EDC Debrecen
Város- és
Gazdaságfejlesztési
Központ

A CRPA a magán- és állami szektor számára nyújt szaktanácsadást a mezőgazdasági
élelmiszertermelés és a környezetvédelem terén.

örökség védelme és népszerűsítése hogyan járulhat hozzá a polgárok
életminőségéhez és a régió gazdasági növekedéséhez;
 a projekt partner szervezetek megtanulják, hogyan kell létrehozni

ARISTOTELIS HALKIDIKI

461,7 km2

ÖNKORMÁNYZATA (GR)
GENT ÖNKORMÁNYZATA (BE)

A Halkidiki régió városperemi területként, a

Gent területének 25–30%-át a város élhetőségének szempontjából stratégiai

vidéki és a városi karakterek keverékeként

jelentőségű nyílt terek, úgymint természetvédelmi területek és zöldövezetek

Görögország

alkotják, amelyek a polgárok és a látogatók számára rekreációs szempontból

turisztikai régiója, melynek fő fókusza a

vonzerővel bírnak.

turisták igényeinek kielégítése.

egyik

legismertebb

202.214
lakos – stabil

és összehangolni a magán- és állami szereplők, ill. a gazdasági
és nem gazdasági szereplők alkotta helyi partnerségeket (a helyi
érdekeltek találkozóin keresztül) egy olyan témában, amely többnyire a
közigazgatás hatáskörébe tartozik;

nyári

 a fiatal vállalkozókat, az egyetemeket, a középiskolákat és a
tudástranszfer-központokat együtt ösztönzik új kutatási és vállalkozói
pályák felé, összekapcsolva a természet védelmét és népszerűsítését;
 új tudás- és részvétel alapú kormányzás (wise governance)
metodikájának tesztelése;

230,7 km2

FLANDERS MEZŐGAZDASÁGI, HALÁSZATI ÉS ÉLELMISZERIPARI
KUTATÓINTÉZET (ILVO) (BE)

VARBERG ÖNKORMÁNYZATA (SE)

Az ILVO multidiszciplináris, innovatív és független kutatásokat végez a gazdasági,

Halland régió városai, mint Varberg is,

ökológiai és társadalmi szempontból fenntartható mezőgazdaság témakörében,

növekvő urbanizációs folyamatokkal néznek

ideértve a vidékfejlesztést is. A kutatások a vidéki térségek szakpolitikai eszközeinek

szembe. Varberg stratégiai várostervezésével,

fejlesztését célozzák.

az úgynevezett helyi fejlesztési stratégiák
meghatározásával igyekszik biztosítani a
városperemi területek fejlesztését.

 hatékony helyi értékláncok működtetése az ökoszisztéma-
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szolgáltatások hasznosításának fokozására.
 15 jó gyakorlat
 3 tematikus kurzus
 5 tanulmányi látogatás
 5 regionális cselekvési terv

