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Zrównoważone planowanie przestrzeni
i rozwiązania wzorowane na naturze

ETAPY PRAC PARTNERSTWA

16–17 października
2017
spotkanie
Partnerstwa,
Barcelona, dyskusja
nad Orientation Paper

12-13 lipca 2017
spotkanie kick-off,
Warszawa

18-19 grudnia 2017
spotkanie
Partnerstwa, Zagrzeb,
przygotowanie do prac
nad Action Plan

23-24 październik
2017
zatwierdzenie przez
DG URBAN
Orientation Paper
25-26 września 2017
UDG Tallin,
prezentacja roboczej
wersji Orientation
Paper

kwiecień 2017
rozpoczęcie prac
SUL_NBS
Partnerstwo
maltańskie

AP do
końca
2018 r.
luty 2017
spotkanie
Partnerstwa, Bolonia

Przedmiot prac partnerstwa
WYZWANIA
1. Brak europejskiej polityki
zagospodarowania
przestrzennego
2. Niewystarczające albo złej jakości
dane o planowaniu
przestrzennym
3. Brak integracji polityki społgospodarczej z planowaniem
przestrzennym (w skali
wewnątrzmiejskiej i ponad
granicami administracyjnymi), w
tym niska zdolności zarządzania
administracji publicznej
4. Słabe wykorzystanie rozwiązań
opartych na środowisku
5. Niska partycypacja społeczna w
zarządzaniu miastem

CEL GŁÓWNY
Zapewnienie efektywnego i
zrównoważonego wykorzystania
przestrzeni w kreowaniu miast
kompaktowych, przyjaznych do życia
i wrażliwych społecznie
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. identyfikacja przyczyn
rozlewania się miast
2. ponowne użytkowanie gruntów
na obszarach miejskich i
zastosowanie rozwiązań
opartych o środowisko
3. analiza barier związanych z
legislacją unijną i programami
finansowania

Priorytety SUL_NBS wg OP
Tematy główne i podtematy
1. Liveable compactness
• społeczna, ekonomiczna i fizyczna
rewitalizacja miejskich dzielnic w
ramach kompaktowego modelu
miasta
• rewitalizacja terenów
poprzemysłowych i ich
transformacja/modernizacja
ponowne zagospodarowanie i
użycie niewykorzystanych gruntów
• Zarządzanie miejskimi obszarami
funkcjonalnymi i suburbanizacją
2. Rozwiązania wzorowane na
naturze w miastach (NBS)
• usługi ekosystemowe
• niebieska i zielona infrastruktura

Temat horyzontalny: Narzędzia i polityki
• zarządzanie miejskie i instrumenty
terytorialne, przepisy i polityki mające
na celu zwiększenie zwartości /
efektywności użytkowania gruntów
(instrumenty)
• uczestnictwo i zaangażowanie
obywateli / społeczeństwo
obywatelskiego (czynne zaangażowanie
społeczności miejskich w definiowaniu
wspólnych programów, w tym
rewitalizacji miast)
• modele finansowe (finanse)
• ramy i warunki dla NBS i „projektów
odpornościowych”
• aspekty społeczne i zmiany
demograficzne
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