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REGGIO EMILIA ÖNKORMÁNYZATA (IT) – 
VEZETŐ PARTNER
Reggio Emilia egy közepes méretű város az 
Emilia-Romagna régióban. A város célja, hogy 
javítsa a városperemi területeken rejlő lehető-
ségeket, a lakosok számára egészségesebb és 
fenntarthatóbb környezetet teremtsen, vala-
mint helyreállítsa a természeti tájat és ösztö-
nözze az innovatív tevékenységeket.

ÁLLATTENYÉSZTÉSI KUTATÓKÖZPONT 
(CRPA) (IT)
A CRPA a magán- és állami szektor számára 
nyújt szaktanácsadást a mezőgazdasági élel-
miszertermelés és a környezetvédelem terén.

GENT ÖNKORMÁNYZATA (BE)
Gent területének 25–30%-át a város élhető-
ségének szempontjából stratégiai jelentő-
ségű nyílt terek, úgymint természetvédelmi 
területek és zöldövezetek alkotják, amelyek 
a polgárok és a látogatók számára rekreáci-
ós szempontból vonzerővel bírnak.

FLANDRIAI MEZŐGAZDASÁGI, 
HALÁSZATI ÉS ÉLELMISZERIPARI 
KUTATÓINTÉZET (ILVO) (BE)
Az ILVO multidiszciplináris, innovatív és füg-
getlen kutatásokat végez a gazdasági, ökoló-
giai és társadalmi szempontból fenntartható 
mezőgazdaság témakörében, ideértve a vi-
dékfejlesztést is. A kutatások a vidéki térségek 
szakpolitikai eszközeinek fejlesztését célozzák.

EDC DEBRECEN (HU)
Debrecen Magyarország második legna-
gyobb városa, intenzív gazdasági növekedé-
si fázisban lévő regionális központ. Az EDC 
Debrecen fontos szerepet játszik a gazda-
ságfejlesztésben és a várostervezésben. A 
nagy kiterjedésű városperemi területeken 
kertségek, védett természeti és kulturális ér-
tékek, szántók, mezőgazdasági és ipari terü-
letek egyaránt találhatók.

  
ARISTOTELIS HALKIDIKI 
ÖNKORMÁNYZATA (GR)
A Halkidiki régió városperemi területként, a 
vidéki és a városi karakterek keverékeként 
Görögország egyik legismertebb nyári tu-
risztikai régiója, melynek fő fókusza a turisták 
igényeinek kielégítése.
  

VARBERG ÖNKORMÁNYZATA (SE)
Halland régió városai, mint Varberg is, növek-
vő urbanizációs folyamatokkal néznek szem-
be. Varberg stratégiai várostervezésével, az 
úgynevezett helyi fejlesztési stratégiák meg-
határozásával igyekszik biztosítani a várospe-
remi területek fejlesztését.
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NEMZETKÖZI TUDÁSMEGOSZTÁS HELYI CSELEKVÉSI TERVEK

A PROSPERA projekt (PROmoting Sustainable development and regional 
attractiveness through PERi-urban Areas – a városperemi területek 
fenntartható fejlesztése és a regionális vonzerő ösztönzése) átfogó célja 
a természeti örökség védelmére irányuló regionális politikák fejlesztése a 
város terjeszkedése által veszélyeztetett városperemi területeken, továbbá 
a biológiai sokféleség és a termőterületek csökkenésének, valamint a 
természeti értékek pusztulásának megelőzése, a regionális vonzerő és a 
fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése mellett.

A célok elérése érdekében nemzetközi tudásmegosztásra és 
tanulmányutakra került sor. A folyamat fókuszában a partnervárosok 
helyi kontextusának jobb megértése, a közös kihívások azonosítása állt, 
valamint, hogy a partnerek inspirálódjanak egymás jó gyakorlataiból. 
Az ILVO által készített Szintézisjelentés összefoglalást adott a „Bingo” 
műhelymunka során feltárt közös kihívásokról. A tanulási folyamatot és 
a partnerek helyi cselekvési tervének kidolgozását vizuális és digitális 
eszközök alkalmazása segítette. 

A Covid-járvány azonban drámaian megváltoztatta az eredetileg tervezett 
helyszínlátogatásokat, melyeket online környezetben (teljesen vagy hibrid 
formában) volt kénytelen megrendezni a partnerség. A folyamatot nagyban 
segítette az ILVO által összeállított Útmutató online tanulmányutakhoz 
c. módszertani anyag.

A projektpartnerek a tanultakról és az átvehető jó gyakorlatokról a 
PROSPERA Tanulási jelentésükben számoltak be, amit a CRPA és az 
ILVO a Tudásmegosztást összegző jelentésben foglalt össze.

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.

REGGIO EMILIA

Fejlesztendő szakpolitikai eszköz: 
Önkormányzati Egyedi Programozási 
Dokumentum

Intézkedés címe: Reggio Emilia-i  
Élelmiszerpolitikai Tanács
Leírás: Reggio Emilia Önkormányzata a 
városperemi területeinek, valamint agrár- 
élelmiszeripari rendszerének fenntartható 
fejlesztését tűzte ki célul, amit egy részvéte-
li kormányzási testület létrehozásával kíván 

DEBRECEN

Fejlesztendő szakpolitikai eszköz: 
Debrecen Megyei Jogú Város Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégiája 2021-2027 (FVS)

1. intézkedés címe: Az FVS-ben szereplő, 
városperemi területekre vonatkozó 
beavatkozások nyomon követése
Leírás: A PROSPERA projekt adott inspirációt ahhoz, 
hogy a városperemi területek fejlesztése célként bele 
kerüljön Debrecen Megyei Jogú Város Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégiájába. Az intézkedés célja a vá-
rosperemi területeken tervezett beavatkozások meg-
valósulásának nyomon követése.

2. intézkedés címe: Digitális, nagy pontosságú 
zöldterületi és fakataszter
Leírás: Az intézkedés célja egy rendkívül pontos, a vá-
rosi zöldfelületek és fák állapotáról információt nyújtó 
adatbázis létrehozása. A kataszterben szereplő adatok 
végső soron a döntéshozatalt fogják támogatni, hoz-
zájárulva a város stratégiájában megfogalmazott cé-
lok megvalósításához.

GENT

Fejlesztendő szakpolitikai eszköz: 
Területi tervezési vízió 2030 – Space for Ghent

1. intézkedés címe: A mezőgazdaságról és a 
köztulajdonban lévő termőterületekről szóló jövőkép 
konkretizálása
Leírás: A termőföldek fontos részei Gent városperemi te-
rületeinek. 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 kidolgozá-
sához részvételen alapuló megközelítést alkalmaznak. 
Továbbá a mezőgazdaságról és a termőterületekről ada-
tokat gyűjtenek és térképeket készítenek, ami a tervezé-
si folyamatot segíti.

ARISTOTELIS HALKIDIKI

Fejlesztendő szakpolitikai eszköz: 
Aristotelis Önkormányzatának Fejlesztési Terve

1. intézkedés címe: A szakpolitikai keret 
továbbfejlesztésének elősegítése a természeti 
örökség fenntartható fejlesztése és a regionális 
ellenállóképesség előmozdítása érdekében
Leírás: 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
Leírás: A helyi turisztikai és mezőgazdaság szektor szerep-
lőiből álló hálózat létrehozása a természeti örökség védel-
me és az Aristotelis régió területének gazdasági növekedé-
se érdekében.

VARBERG

Fejlesztendő szakpolitikai eszköz: Varberg 
Önkormányzatának szabályozási terve

Intézkedés címe: Az új „zöld klímaten-
gelyek”-re vonatkozó tervezési folya-
mat továbbfejlesztése
Leírás: Az intézkedéssel Varberg Önkor-
mányzata lehetőséget szeretne adni az 
érdekelt felek és a zöld klímatengelyek 
jövőbeni használói számára – akik általá-
ban kimaradnak a hivatalos szakpolitikai 
folyamatokból –, hogy részt vehessenek a 
fejlesztésben és a tervezésben.

megvalósítani a genti “Élelmiszerpolitikai Tanács” jó gyakorlat alapján. Az érdekelt felek dön-
téshozatali folyamatokba való bevonásával a Reggio-Emilia-i Élelmiszerpolitikai Tanács meg-
újítja az élelmiszer-átállás helyi kormányzási modelljét a részvételen alapuló, több területet 
átfogó, adatvezérelt megközelítést alkalmazva.


