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Кратко резюме на проекта
Проектът URMA насърчава градските и селските партньорства като средство за
укрепване на потенциала за генериране и трансфер на иновации в
европейските метрополни зони и прилежащите им околности.
Основата на проекта е поставена по предходен проект, "Пилотен проект за
пространствено

планиране",

финансиран

от

Германското

Федерално

Министерство на Транспорта, Строителството и Градското Развитие. В този
проект,

регионалните

различия

бяха

преодолени

и

ефективността

на

политиките за регионално развитие беше подобрена, чрез създаване на нови
структури за управление на широкомащабните градски и селски партньорства
(подход „тройна спирала”).
Намаляването на регионалните различия и същевременно повишаването
на конкурентоспособността на районите са предизвикателства за всички
региони в Европа и затова темата на проекта е от голям интерес за много
други градски райони/метрополни зони.
Целта на проекта е да се използват схемите за градско и селско
сътрудничество, разработени и тествани в

проекта, финансиран от

Германското Федерално Министерство, и в други региони партньори.
Партньорите по проекта ще идентифицират различни видове регионални
иновационни системи, ще обменят опит за градско – селско сътрудничество и
ще подпомогнат за подобряване на ефективността на регионалните и местни
политики в областта на иновациите. Също така, проектът ще доведе до трайни
и

балансирано

положителни

ефекти

върху

конкурентоспособността

на

метрополните области /има се предвид големите градски ареали/, включително
и в глобален мащаб. Ключовото предимство на този подход е, че градските и
селските райони ще се ползват при равни условия, и че градовете няма да
увеличат конкурентоспособността си за сметка на селските райони и обратно.
Участващите девет партньора от шест държави членки на ЕС (България,
Германия, Испания, Италия, Холандия, Полша) обхващат широка зона от ЕС и
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са пряко ангажирани с подобряване на регионалните политики. Консорциумът
от партньори е хомогенен и едновременно с това разнообразен, включващ
различни градски и селски райони, от големи взаимосвързани метрополни зони
до по-малки градски региони. Миксът от по-големи и по-малки партньори по
проекта, повече и по-малко опитни, ще отвори нови възможности за обучение и
трансфер на знания и ще създаде добавена стойност за всички региони.
Проектът URMA е фокусиран главно върху обмяната на опит чрез множество
конференции, публични и вътрешни за проекта семинари /workshops/,
проучвателни посещения /study visits/ във всички региони партньори и
реализирането на три пилотни проекта. Сътрудничеството ще бъдe подкрепено
от общ набор от инструменти, с които да се идентифицират и опишат добрите
практики, ще бъде разработен Кратък речник и Ръководство /Наръчник/ за
добри практики.
Освен това, ще бъдат разработени препоръки от всички партньори по
проекта по отношение на регионалните иновационни системи и мястото на
градско – селските партньорства в бъдещата европейска политика на
сближаване. В крайна сметка, проектът ще повиши информираността за
нуждата и потенциала за развитието на партньорствата между градските и
селските райони – като нов подход за увеличаване на иновациите в
Европейските метрополни зони.
Информация за партньорите по проекта
Общият брой на партньорите по проекта е девет от шест държави членки на
ЕС.
1

Водещ партньор

Университет ХафенСити Хамбург – Германия

2

Партньор

Държавно Министерство за Градско развитие и
Околна среда (State Ministry of Urban Development
and Environment, Free and Hanseatic City) Хамбург –
Германия

3

Партньор

Западнопоморско Войводство – Полша
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4

Партньор

Регион Тоскана – Италия

5

Партньор

Регион Ломбардия – Италия

6

Партньор

Департамент за Градско Планиране и Териториални
Стратегии Мадрид– Испания

7

Партньор

Институт за Градско Развитие Краков – Полша

8

Партньор

Община Борне - Холандия

9

Партньор

Областна администрация Плевен - България

Бюджет на проекта (€)
•

Финансиране от ЕФРР – 1 506 430, 68 €

•

Национално публично съфинансиране - 433 097,76 €

•

Общ бюджет - 1 939 528,44 €

Детайлно описание на проекта
•

Описание на проблема /разглеждани въпроси

Глобализацията принуждава градовете и регионите да се позиционират и
намерят своето място в международната конкуренция. Тъй като повечето
европейски градове са относително слаби в глобален мащаб, с цел да увеличат
собственото си влияние, те започват да си сътрудничат по нови начини, с
прилежащите им територии, включително и със селските райони. Ключовият
момент в сътрудничеството е, че подобни градско-селски партньорства
трябва да се развиват въз основа на взаимна полза.
Подходът за градско селско партньорство, който бе развит в Метрополния
регион на Хамбург и финансиран от Германското федерално министерство, е
базиран на идеята за сътрудничество между различни партньори от различни
под – региони. Индустриални предприятия, изследователски институти, частни
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компании - доставчици на услуги, институции за финансиране на нови
технологии, както и публични (местни) власти сътрудничиха и работиха всички
заедно. Същината на този модел беше взаимодействието между знание,
бизнес и публичен сектор.
Географската близост на тези заинтересовани страни и интензивността, и
качеството на тяхната работа в мрежа обедини капацитета на региона за
иновации.

Частните

компании

продължиха да се

специализират,

като

същевременно иновациите станаха по-комплексни и многопластови. Работата в
мрежа между науката, бизнеса и публичния сектор, както и включването на
заинтересованите страни в тези регионални системи, оказаха особено значение
за развитието на иновативни среди и иновационни процеси в целия регион. По
тази причина, регионалните иновационни системи подпомагат за подобряване
на бизнес сътрудничеството и оказват положително въздействие върху
конкурентоспособността и икономическия растеж както Европейския съвет
изисква в Договора от Лисабон и Стратегията "Европа 2020". Колективното
генериране на иновации става все по-важно. И партньорският подход между
градските и селските райони дава възможност за подпомагането на този
сложен процес, чрез "добри структури за управление" и "добро управление".
Целта е да се засили взаимодействието между знания, бизнес и публичен
сектор в региона, с помощта на градско - селски партньорства и отключване на
потенциала за растеж в рамките на по-големите/ метрополни градски райони.
Правителството на Германия подкрепи три годишния проект, в който
метрополните региони успешно тестваха този нов подход за сближаване и сега
все още продължава градско селското сътрудничество. Включените в проекта
селски райони, също видяха собствената си полза от това да бъдат
разглеждани като равноправни партньори в иновационни мрежи и съвместни
проекти, насочени към подобряване на селската конкурентоспособност или,
най-малкото, стабилизиране на икономическите структури в селските райони.
Метрополният район на Хамбург беше включен в мрежата на Европейските
метрополни региони, METREX, мрежата PURPLE, както и към мрежата на ГД
"Регионална политика" и нейният генерален директор д-р Анер по време на
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изпълнението на проекта. Хамбург събуди значителен интерес с този подход
за преодоляване на традиционно отделените европейски и национални селски
и градски политики.
По тази причина бе разработен и проекта URMA, с цел да събере нови идеи и
практически опит.
Междурегионалният подход поставя идеята за градско-селските партньорства
на Европейско ниво, като обединява различни нива и опит, и по този начин
създава добавена стойност и за Европа, и за районите партньори по проекта.
Проектът е съобразен с искането на ЕС за "нови видове отношения и
политическо сътрудничество между градските и селските райони" (вж.
териториални приоритети на пространствените мерки за развитие, TAEU).
Проектът е в съответствие и с вижданията на Европейския съюз, който оценява
мрежата от сътрудничество, като важен инструмент в пакета от силните страни
на регионите и засилване на синергията /съвместните действия/ по между им.
(TAEU [14]).
Освен това, проектът ще допринесе за проучването "Първоначална позиция за
територията и перспективи на ЕС" (информационен документ, разработен за
подпомагане на TAEU, BMVBS 2007), който се отнася до необходимостта от подобра интеграция на иновационните политики с политиките за регионално
развитие.
Цели на проекта
Общата цел на проекта URMA е да насърчи развитието на партньорствата
между градските и селските райони като средство за увеличаване на
потенциала за иновации в Европейските метрополни зони. Проектът е насочен
към идентифициране и обмен на добри практики за градско - селско
сътрудничество, които могат да послужат за ново предефиниране на
отношенията между големите градове и селските райони в условията на 21-ви
век. Общите цели са:
•

Междурегионален обмен на опит в областта на градско - селските
сътрудничества/партньорства;
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•

Идентифициране на различни типове градско – селски партньорства,
както и на регионални иновационни системи между градските и селските
райони (взимайки под внимание добрите практики на партньорите по
проекта);

•

Подобряване на ефективността на регионалните и местни политики в
генерирането

на

иновации

в

рамките

на

градско

-

селските

партньорства.;
За постигането на тези общи цели, проектът URMA има следните подцели:
•

Разработване на препоръки за регионални политики в областта на
градско - селското сътрудничество;

•

Допринесяне за по-доброто взаимодействие между

иновационните

политики и политиките за регионално развитие;
•

Укрепване на взаимовръзката между знания-бизнес-публичен сектор;

•

Насърчаване на колективното генериране на иновации;

•

Укрепване на регионалните икономически схеми;

•

Допринасяне към икономическата модернизация и повишаване на
конкурентоспособността в Европа;

•

По отношение на новия програмен период, допринасяне за едно ново
разбиране за регионално сътрудничество.

Всички тези цели следва да подпомогнат установяването на регионална,
национална и европейска политическа програма за равноправно развитие на
метрополните зони, което е част от дългосрочните амбиции на URMA проекта.
Освен това, този проект има за цел да окаже траен ефект върху
конкурентоспособността на метрополните зони, включително прилежащите им
селските райони, в рамките на Европа.
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Една силна и широка европейска мрежа от европейските региони може да
допринесе за разработването на ясна визия за бъдещето на метрополните и
селските райони, и даде по-силна позиция на Европа в света.
Интензивност на сътрудничеството
URMA

възнамерява

сътрудничеството.

да

На

постигне

първо

средно

място,

целта

ниво
на

на

интензивност

проекта

е

обмен

на
и

разпространение на опит. В допълнение към дейностите, проектът ще
разработи добри практики, които да послужат като модел за трансфериране в
изпълнението на пилотните проекти.
В процеса на изпълнение на URMA ще се реализират:
• Тематични семинари, работни срещи и проучвателни посещения за обмен
на опит;
•

Конференции за широка аудитория;

•

Уебсайт, бюлетини, брошури и съобщения за пресата;

•

Разработване на ръководство за Добри практики, кратък речник и общ

набор от инструменти;
•

Пилотни проекти;

•

Развитие

на

регионални

политически

инструменти

(методологии,

декларация);
Проектът URMA е разработен за да даде възможност на партньорите по
проекта да оптимизират сегашната ситуация в своите региони, чрез споделяне
и сравняване на опита си, относно възможностите за подобряване на
съответните им политики и инструменти. За URMA проекта, важното е да
разпространява добрите практики, полезни за всички партньори, и да
разработи препоръки за подобряване на регионалните политики.
Сътрудничеството между партньорите (средно ниво на интензивност на
сътрудничество) ще доведе до нови знания, умения и реализирането на
пилотни проекти в няколко региона. Във всеки район, партньорите по проекта
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са в контакт със заинтересуваните страни, бизнеса и публичния сектор, като по
този начин се гарантира устойчивото подобряване на ефективността на
регионалните

и

местните

политики

в

областта

на

градско

селските

партньорства и генерирането на иновации.
Компоненти на проекта
Компонент 1: Управление и координация
•

Отговорен партньор: Водещ партньор.

•

Планирани резултати: Добре управляван проект, постигнал своите
цели, добро финансово управление и координация между партньорите
по проекта, спазени процедури по отчетност, разработени времеви
графици, разпределение на задълженията и отговорностите на всеки
партньор по проекта.

•

Индикатори за продукт: 6 Срещи на Направляващия комитет с
участието на всички Партньори по проекта

Компонент 2: Комуникация и разпространение
•

Отговорен партньор: Община Борне (Партньор 8 по проекта);

•

Планирани

резултати:

Добра

вътрешна

комуникация

и

разпространение на продуктите и резултатите по проекта.
•

Продукти:
- 96 Прессъобщения (16 прессъобщения на всеки шест месеца)
- 2 брошури
- 3600 разпространени копия на брошури (200 на Партньор на проекта и на
брошура)
- 6 разработени бюлетина
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- 5400 разпространени копия на бюлетина
- 2 организирани мероприятия за разпространение (Предполагаем брой на
участниците - 200 (Партньори по проекта + около 150 госта)
- Участие в 19 други мероприятия (н-р UNICREDS, Open Days, EUREGIA,
METREX)

Резултати:
- 96 публикувани статии;
- 300 посещения на месец на уебсайта на проекта;
В Компонент 2 комуникационният потенциал ще бъде мобилизиран с цел да се
осигури ефективна и ориентирана към целевите групи вътрешна и външна
комуникация. Също, Компонентът гарантира разпространение на дейностите и
резултатите по проекта. Дейностите на компонента се фокусират и върху
европейския обмен по отношение на градско – селското сътрудничество и
запознаване на политиците с проблематиката на проекта на местно,
регионално, национално и европейско ниво.

Компонент 3: Обмен на опит, посветен на идентифицирането и анализа на
добри практики (основен компонент в рамките на проекта)
•

Отговорен партньор: Западнопоморско Войводство (Партньор 3)

Общо описание на Компонент 3
Регионите партньори са опитвали различни подходи за да създават и укрепват
сътрудничество между градските и селските райони или други регионални
мрежи. В Компонент 3 този опит ще бъде обменен и оценен, с цел да се
идентифицират факторите за успех, трудностите и препятствията. Черпенето
от този разнороден опит ще помогне на партньорите в усилията им да
използват структурите за градско - селско сътрудничество и ще насърчи
генерирането и разпространението на иновациите в науката и частния сектор в
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съответните региони.
Дейностите в този Компонент са дефинирани, както следва:
3.1. Обмен на опит в нови типове отношения и политическо сътрудничество
между градските и селските зони;
3.2. Организиране на съвместни тематични мероприятия;
3.3. Организиране на съвместни проучвателни посещения (study visits);
3.4. Разработване на Планове за изпълнение;
3.5. Разработване на Препоръки.
В рамките на 3.1 общ набор от инструменти (например общи шаблони,
въпросници и др.) ще бъдат подготвени за да се идентифицират, оценят и
опишат добри практики.
Анализът на добри практики ще следва съвместно разработена методология за
събиране на данни и критерии за подбор, и ще подчертае факторите за успех
на различните подходи и опит. Ще бъде развит модел на взаимодействие
между научните институции, правителствени организации и частния сектор.
Готовият продукт от тази дейност ще бъде Кратък Речник, който включва
дефиниции на термини и понятия, както и Ръководство за добри практики за
Партньорите, като основа за по-нататъшния процес на изпълнение на проекта.
Тематични мероприятия и проучвателни посещения (study visits) (3.2/3.3) ще се
провеждат по време на цялото изпълнение на проекта, като ще дадат
възможност на партньорите да споделят мнения и опит.
Пилотните проекти за развитие на градските и селските партньорства, и
прилагането на идентифицирания модел за партньорство ще се реализират в
3 района (от Партньори 2, 5 и 8) с цел да се утвърди възможността за обменяне
на най-добрите практики. Пилотните проекти са насочени към обучение на
всички партньори, по отношение на това

как да се развиват градските и

селските партньорства, как да се укрепи потенциала за иновации в
метрополните зони и прилежащите им територии. Тези региони, които не са
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домакини на пилотен проект ще стартират разработването на Плановете за
изпълнение.
Препоръките (3.5) за градско селски партньорства и регионални иновационни
системи ще бъдат разработени на ниво проект. Очаква се, че резултатите от
проекта ще окажат въздействие върху бъдещата Европейска политика на
сближаване.
Очаквани резултати
•

Повишени знания сред партньорите и съответните заинтересовани
страни за различните подходи за градско селски партньорства и
регионални иновационни системи;

•

Нови подходи за разработването на ефективно градско и селско
сътрудничество;

•

Принос за по-доброто интегриране на иновационните политики в
политиките за регионално развитие.
Описание на Дейностите

Януари – Юни 2012
Дейности
Съвместен преглед и усъвършенстване на работния план, включително
фиксиране на отговорности и срокове.
3.1. Общ набор от инструменти ще бъде изготвен от Водещия партньор за да
идентифицира/ определи и опише най-добрите практики (вкл. общи шаблони,
ръководство за интервюта, въпросници, проекти на Ръководство за най-добри
практики).
3.1. Опис на политическите рамки в участващите региони и на европейско
равнище, анализ на съществуващите национални и европейски данни,
идентифициране на нуждите за събиране на собствени данни, съвместна
дефиниция за градско - селски партньорства.
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3.3. 1-во съвместно проучвателно посещение (study visit) на 04/2012 г. в Шчечин
(тема: Пространствено развитие на Шчечин); проучвателното пътуване ще
бъде, организирано съвместно от Водещия партньор и Партньор 3.
Партньор 6 ще започне подготвителната работа за първия публичен семинар
през 09/2012.
Готови продукти
•

Общ набор от инструменти (н-р общи образци/шаблони, въпросници),
подготвени и изпратени до всички участници в проучвателното
посещение.

•

1 доклад от проучвателното посещение ще бъде подготвен и включен в
проект на документ с добри практики и политически препоръки (като
основа за окончателните документи).

Юли – Декември 2012
Дейности
3.1. Идентифициране и описване на Добри практики;
3.2. Първи Публичен Семинар ще бъде организиран през месец септември
2012 г., с домакин Мадрид. Семинарът ще бъде комбиниран с Втора Среща на
Направляващия комитет по проекта и Второ проучвателно посещение. Ще
бъдат представени и обсъдени идентифицираните добри практики за градскоселско сътрудничество, като участват и колеги от проект INNOHUBS.
3.3. Второ Проучвателно посещение (комбинирано с Втора Среща на
Направляващия комитет и Първи Публичен семинар). Тема – Координацията и
участието

на

заинтересовани

служители
страни

за

от

местната

подобряване

администрация
на

и

икономическия

единични
растеж

и

териториалното развитие
Резултатите от Второто Проучвателно Посещение и Семинара ще бъдат
включени в работен документ
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3.2. Втори Публичен Семинар – ще бъде организиран и домакинстван в Шчечин
през месец декември 2012. Тема - Модели за предефиниране на отношенията
между големите градове и селските райони в условията на 21-ви век.
Продукти
•

Събиране на информация и разработване на база данни (анализ на
резултатите от съществуващите национални и европейски данни за
описа на политическите рамки в участващите региони).

•

2 Тематични Публични Семинара с 56 участници

•

1 Проучвателно посещение с 18 участника

•

16 идентифицирани добри практики

•

1 разработен кратък терминологичен речник (вкл. дефиниции и
свързани термини)

•

1 Ръководство за Добри практики (вкл. анализ на успешните фактори на
различните подходи и опит)

•

1 Работен документ

Януари – Юни 2013
Дейности
3.2. 1 Работен семинар през месец март 2013 г. в Регион Тоскана.
Идентифицираните добри практики ще бъдат разработени в модел по време на
този вътрешен семинар. Този модел ще се изпълнява/прилага пилотно в три
региона (виж по-долу).
3.3. Трето съвместно проучвателно посещение през месец май 2013 г. в
Хамбург. Тема - "От Региона – за Региона" като пример за укрепване на
регионалните икономически цикли, чрез партньорство между градските и
селските райони. Резултатите от третото проучвателно посещение и първия
работен семинар ще бъдат включени в работен документ за добри практики и
препоръки (като основа за окончателните документи).
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3.4. От месец март 2013 г. ще бъдат изпълнявани три пилотни проекта в три
региона, които ще бъдат анализирани и разгледани от всички партньори под
мониторинга на Водещия партньор (вкл. ще бъдат проведени съвместни
междурегионални

"обучителни

сесии",

съвместни

работни

семинари

и

съвместни тематични изследвания).
Продукти
•

1 вътрешен работен семинар по проекта с 18 участници;

•

1 разработен модел с добри практики, който да може да бъде прилаган
от партньорите по проекта;

•

3 различни области на действие - съответно за всеки един от пилотните
проекти т.к. всеки от тях ще действа в определена област;

•

1 Проучвателно посещение с минимум 18 участника;

•

1 Работен документ (като основа за окончателните документи).

Юли – Декември 2013
Дейности
3.2. Провеждане на втори работен семинар в регион Ломбардия през месец
септември 2013 г. Работният семинар ще бъде комбиниран с четвърто
Проучвателно посещение. Тема: Споделяне на опит в управлението на
взаимоотношенията между селските и градските територии в

метрополната

зона в рамките на пилотния проект Милано ЕКСПО 2015 (3.3)). Работният
семинар по проекта ще допринесе за едно ново разбиране на регионалното
сътрудничество по отношение на новия програмен период за финансиране на
ЕС.
Резултатите от четвъртото Проучвателно посещение и работния семинар ще
бъдат отразени в работен документ.
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3.2. Провеждане на работен семинар през месец декември 2013 г. в Плевен. По
време на семинара ще бъде направен съвместен анализ на резултатите от
изпълнението на пилотните проекти .
3.4. Трите пилотни проекта ще се провеждат в посочените региони - партньори
до месец декември 2013 (вкл. съвместни междурегионални “обучителни сесии”,
съвместни работни семинари и съвместни тематични изследвания).
Продукти
•

1 Работен семинар за регионално сътрудничество с 18 участници;

•

1 Работен семинар за анализиране на пилотния опит в Плевен с 18
участници;

•

1 Проучвателно посещение с 18 участници ;

•

3 изпълнявани пилотни проекта;

•

1 Проучване на цялостното изпълнение на проекта;

•

1 проектодокумент (като основа за окончателните документи);

Януари – Юни 2014
Дейности
3.4. Партньорите, изпълняващи пилотните проекти ще резюмират и обобщят
опита си в доклади, които ще представят и обсъдят със съответните
заинтересовани страни от региона. Водещият партньор ще направи цялостно
проучване на пилотните проекти.
3.5. Всеки регион – партньор ще разработи проект на План за изпълнение до
месец юни 2014 г. Партньорите могат да провеждат работни семинари,
свързани с разработването на плановете за изпълнение със заинтересованите
страни от съответния регион, при необходимост.
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3.2. Вътрешната заключителната среща по проекта ще се състои през месец
юни 2014 г. в Региона Твенте. Регионалните планове за изпълнение на всеки
от партньорите ще бъдат представени и съвместно обсъдени.
Резултатите от срещата ще бъдат включени в работен документ с добри
практики и препоръки за политики (като основа за окончателните документи).
3.6. През месец юни 2014 г. Водещият партньор ще започне да разработва
Препоръки

в

сътрудничество

с

всички

партньори,

по

отношение

на

партньорския подход между градските и селските региони, като инструмент за
укрепване на иновациите в метрополните зони.
Продукти
•

Разработени три доклада за изпълнението на пилотните проекти с
помощта на Водещия партньор;

•

1 изследване на процеса на изпълнение на пилотните проекти;

•

1 заключителна вътрешна среща по проекта с 18 участници;

•

8 разработени проекта на Плановете за изпълнение;

•

1 Работен документ (като основа за окончателните документи по т. 3.4 и
3.5);

Юли – Декември 2014
Дейности
3.4. Всеки регион - партньор ще финализира Плана си за изпълнение до
септември месец 2014 г. Партньорите могат да проведат срещи с местни/
регионални

заинтересовани

страни

за

подпомагане

разработването

на

Плановете за изпълнение, ако е необходимо.
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3.5. Водещият партньор ще изготви Препоръки по отношение на градскоселските партньорства и регионалните иновационни системи до месец
септември 2014 г.. Препоръките ще бъдат разработени в сътрудничество с
всички партньори, на базата на предварително подготвените работни
документи (с резултатите от проучвателните посещения, публичните семинари
и работните срещи).
Водещият партньор ще разработи и Препоръки за бъдещата европейска
Политика на сближаване за партньорския подход и сътрудничеството
между градските и селски райони. Препоръките ще бъдат разработени в
сътрудничество с всички партньори, на базата на предварително
подготвените работни документи (с резултатите от проучвателните
посещения, публичните семинари и работните срещи).
Продукти
•

8 разработени Планове за изпълнение и Препоръки, разпространени до
регионалните съвети и политиците, взимащи решения.

•

1 разработен Модел за добри практики (базиран на споделения опит и
идентифицираните добри практики), който може да бъде използван като
отправна точка за други региони, срещащи подобни проблеми.

•

1 Декларация, адресирана до политиците и хората, вземащи решения,
която цели да допринесе за едно ново разбиране на регионалното
сътрудничество (въз основа на реализираните пилотни проекти и
поуките, извлечени по време на мероприятията, реализирани в рамките
на проекта).

Компонент 4: Пилотни проекти за градско – селски партньорства
•

Отговорен партньор: Университет ХафенСити Хамбург (Водещ
партньор);

•

Планирани резултати: Нови подходи за иницииране на градско селско
сътрудничество.
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Общо описание на Компонент 4
В този компонент, ще бъде изследван пилотният опит по прилагането на
градско-селски партньорства в три региона - съответно в регионите на
Партньор 2, Партньор 5 и Партньор 8, с цел да се потвърди осъществимостта
на обменените най-добрите практики. Компонентът е насочен към обучителен
ефект за всички партньори по проекта, като ще предостави насоки как да се
развива партньорството между градските и селските райони, с оглед укрепване
на потенциала за иновации в метрополните зони и тяхните прилижещи
територии.
Пилотен

проект

A:

Няколко

различни

подходи

за

разработване

на

пространство-ориентирани регионални сценарии за развитие и изграждане на
нови схеми за сътрудничество между градските и селските райони са били
обсъждани от Партньор 2. Сценариите за развитие, които са били обсъждани
включват и различни други федерални провинции на Дания, Швеция и Полша.
Разговорите,

които

са провеждани

са

били

често

неструктурирани

и

некоординирани, но това, което ги прави полезни е, че е необходимо да се
съберат различни концепции и изразяване на интереси, за да бъдат
трансферирани в хармонизирана дългосрочна перспектива за пространствено
развитие. Един от основните моменти е идентифицирането на потенциала на
селските райони.
Пилотен проект B: Идеята на Партньор 5 е да тества партньорството между
градските и селските райони по отношение на провеждането на ЕКСПО 2015 (в
близост до метрополната зона Милано), с цел да развие свои собствени
политики в управлението на сътрудничеството между селските и градските
райони, които участват в ЕКСПО 2015.
Пилотен проект C: Партньор 8 би искал да разработи регионална хранителна
верига като средство за обновяване на отношенията между градските и
селските райони. Тъй като целите на този пилотен проект са подобни на вече
реализиран проект "От региона за региона" (ВП), партньор 8 очаква да се учи от
подхода, използван от вече реализирания проект. Като цяло, този Компонент
ще тества различни аспекти на градско селските партньорства, както и

www.urma-project.eu

взаимодействието между знания, правителствени организации и частен сектор.

Въпреки че съществуват различни тематични области на предложените за
изпълнение пилотни проекти,

проектът цели да разработи модел, който да

бъде приложим и който да може да се използва като насока /база/ за
иницииране на други градско-селски партньорства. В рамките на три
междурегионални семинара партньорите по проекта ще обменят опит, като
същевременно Партньор 2, Партньор 5 и Партньор 8 ще докладват за
напредъка си по изпълнението на пилотните проекти.
Водещият партньор ще наблюдава и следи изпълнението на пилотните проекти
чрез провеждане на регулярни (виртуални) срещи с партньорите по проекта,
отговорни за пилотните проекти, ще подготвя оценка на изпълнението на
пилотните проекти, следвайки обща методология, ще изследва и проучва трите
пилотни проекта и ще сравнява резултатите, с резултатите от Компонент 3.
Извлечените поуки ще се използват от партньорите при разработването на
Плановете за изпълнение.
Продукт:
•

3 организирани междурегионални работни семинара;

•

5 (виртуални) срещи между Водещия партньор и всеки Партньор,
изпълняващ пилотен проект;

•

84 участници във всеки от тези междурегионални работни семинари/
срещи;

•

1 изготвен междинен доклад;

•

1 изследване относно процеса на изпълнение на пилотните проекти;

•

1

разработена

образователна

програма

за

укрепване

на

партньорството между градските и селските райони (Пилотен проект
C).
Индикатори за резултати

www.urma-project.eu

•

3 реализирани пилотни проекта;

•

24 организации, участници в новите подходи на градско – селски
партньорства.

За допълнителна информация по проекта:
•

Веселка Антонова – Старши експерт в Дирекция АКРРДС,
тел. 064 880 123, veselka.antonova@gmail.com

•

Надежда Иванова – Експерт „Връзки с обществеността”, тел.
064 880 126, pr_oblastpl@abv.bg.

www.urma-project.eu

