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Miasto walczy ze zmianą klimatu: w jaki sposób Nantes skłoniło
mieszkańców do rozmowy na temat przejścia energetycznego
Inteligentne miasta i inteligentni mieszkańcy - aplikacje i
technologie, które czynią miasta bardziej włączającymi i
otwartymi
Sieć RetaiLink sprawdza w jaki sposób regulacje i mobilność
mogą odnowić handel detaliczny
Udział i zaangażowanie obywateli, przykład budowy dialogu w
środowisku miejskim
Rewolucja co-workingu
Czego możemy się nauczyć z pilotażowego projektu Lageweg w
Antwerpii?

Jak sobie radzi miasto Nantes z przemianą energetyczną? Jak właściwie stosować aplikacje w mieście?
Co się działao na spotkaniu sieci RetailLink? Ne te pytania znajdziecie odpowiedź w obecnym numerze
czerwcowym, wraz z zapowiedziami artykułów w języku angielskim.

Miasto walczy ze zmianą klimatu: w jaki
sposób Nantes skłoniło mieszkańców do
rozmowy na temat przejścia energetycznego
Artykuł źródłowy:
http://urbact.eu/city-fighting-climate-change-nantes

Walka ze zmianą klimatu nie jest łatwa. Jednakże dzięki porozumieniu klimatycznemu
podpisanemu w Paryżu COP 21 w końcu wydaje się, że idziemy w dobrym kierunku.
Pod koniec 2016 r. wielu największych trucicieli powietrza złożyło swoje podpisy i
wydaje się, że osiągnęliśmy konsensus zarówno dotyczący skali i pilności
problemu, jak i tego, co powinno być zrobione. Jeden rok może zrobić dużą różnicę.
Z miejsca, w którym jesteśmy teraz wydaje się, że mamy przed sobą kolejne szczyty
(jeden lub dwa) do pokonania.
Wydaje się, że największa bitwa rozgrywa się w mentalności mieszkańców miast. Biorąc pod uwagę
wielkość i kompleksowość wyzwania związanego z globalnym ociepleniem, łatwo odnieść wrażenie, że jako jednostki – nie mamy właściwie żadnego wpływu na zmianę klimatu. Jednak w obecnych czasach
mobilizowanie szerokiej grupy ludzi i stymulowanie aktywności społecznej jest kluczowe. Jednocześnie
jednak informowanie o zagrożeniu związanym ze zmianami klimatycznymi jest bardzo skomplikowaną
sprawą - szczególnie w sytuacji gdy tak wiele osób martwi się o swoje miejsce pracy, mieszkanie czy
mierzy się z innymi wyzwaniami codzienności.
I to właśnie w miastach ta bitwa może zostać wygrana lub przegrana. Jest to przyczyną, dla której sieci
URBACT (jak np. Freight Tails, Resilient Europe a poprzednio także EVUE) są tak ważne. Benjamin
Barber miał rację, kiedy całkiem niedawno podkreślał kluczową rolę miast w zajmowaniu się wyzwaniem
zmian klimatycznych. Jak zauważył - miasta mają już wiele dobrych doświadczeń - wprowadzają one
wiele twórczych sposobów poprawy funkcjonowania środowiska miejskiego. Przykładami mogą być
między innymi takie rozwiązania jak Metrocable w Kolumbii , taksówki Tesli w Oslo , czy flota
elektrycznych autobusów w Seulu.
Jednak wiele z tych miejskich inicjatyw jest przykładem odgórnego narzucania rozwiązań. Niedawno
ukazały się nowe, ponure statystyki Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące jakości powietrza. Pokazują
one, że oprócz krajów nordyckich, jakość powietrza pozostaje w większości krajów bardzo niekorzystna.
Wielu mieszkańcom doskwiera ten problem, ale większość z nich nie czuje się, że może wpłynąć na
sytuację. Co więc mogą zrobić miasta?

Przewartościowanie dyskusji
Partycypacja społeczna to temat ambiwalentny dla władz lokalnych. Raz wyzwolona moc społeczności
lokalnych może stać się nieodpartą siłą - niekoniecznie jednoznacznie dobrą. Jednak jasnym jest, że
żyjemy w czasach, w których relacje między politykami i społecznościami lokalnymi są redefiniowane.
Jasne jest także - przynajmniej dla wielu przedstawicieli władzy - że wraz ze zmniejszającą się frekwencją
wyborczą osłabia się legitymacja prowadzonych przez nich działań. Wiemy również, że to poziom lokalny
jest tą przestrzenią, gdzie nowe, oparte na zaufaniu powiązania pomiędzy mieszkańcami i władzą mogą
być tworzone.
W konsekwencji, miasta całej Europy poszukują nowych sposobów zangażowania mieszkańców w proces
podejmowania decyzji. W ramach sieci URBACT wiele miast, w tym Amersfoort i Gdańsk, również testuje
nowe mechanizmy. Funkcjonujące obecnie projekty, takie jak sieć CHANGE!, również zajmują się tym
tematem, który był również szeroko reprezentowany w ostatnim naborze URBACT na dobre praktyki. W
specyficznym temacie – debacie na temat zmian klimatycznych – miasto Nantes (aktywny uczestnik
programu URBACT oraz członek Eurocity) - prowadzi pionierskie prace, w których ma już pewne
osiągnięcia.
Nantes leży w północno-zachodniej części Francji, jego populacja liczy 630 tysięcy mieszkańców, z czego
aż 36% jest w wieku poniżej 25 lat. Dzięki swojej reputacji miasta pozwalającego na utrzymanie zdrowej
równowagi między pracą a życiem, było to pierwsze francuskie miasto, które otrzymało status Zielonej
Stolicy Europy (2013 r.). Jako aktywny członek stowarzyszenia Energy Cities, Nantes zaangażowało się w
redukcję emisji dwutlenku węgla o 50% do roku 2030 (w porównaniu z bazowym rokiem 2003), przy
jednoczesnym potrojeniu swojej produkcji energii odnawialnej w tym samym czasie.
Podczas ostatnich 18 miesięcy miasto przebyło bardzo daleką i innowacyjną podróż, z której wnioski
pojawią się jesienią 2017 r. Przyjęła ona formę wielkiej debaty na temat przyszłej przemiany
energetycznej miasta. Na jej zakończenie powstanie raport Komisji Obywatelskiej, który zaprezentuje
swoistą "mapę drogową" dotyczącą przemiany energetycznej przyjętą przez władze metropolitalne.
Jednak faktyczny punkt końcowy jest zdecydowanie bardziej ambitny – prawdziwie partycypacyjne
podejście do zarządzania przemianą energetyczną w mieście.

Wielka Debata
Wielka debata jest przemyślanym i dobrze zaplanowanym procesem. Przed jej uruchomieniem we
wrześniu 2016 r. przygotowywano się cały rok, a łącznie zaangażowano ponad 630 tysięcy euro (1 euro w
przeliczeniu na mieszkańca) - proces był prowadzony przez pięcioosobowy zespół przez ponad 16
miesięcy.Równolegle z działaniami zespołu pracowała także niezależna komisja czterech wolontariuszy,
którzy nadzorowali proces konsultacyjny. Ich rolą było zagwarantowanie otwartości debaty oraz
przygotowanie finalnego raportu komisji.
Wielka debata koncentrowała się na czterech najważniejszych pytaniach:
Jakie zmiany w stylu życia powinniśmy przyjąć?
Jakie nowe możliwości i narzędzia planistyczne są dostępne?
Jaki powinien być zakres lokalnej własności energetycznej?
Jakie są możliwości dla innowacji, zatrudnienia czy włączenia społecznego?

Jakie więc kroki podjęło Nantes, aby zachęcić
mieszkańców do zaangażowania się w projekt?
Najpierw
zaprezentowało
go
szerokiej
publiczności dzięki
pomocy
kluczowych
interesariuszy (różnych miejskich organizacji) i
przy użyciu wielu narzędzi. Zainteresowane
osoby mogły wziąć udział w sesjach know-how,
w trakcie których prezentowano nowe
osiągnięcia w dziedzinie energii. Mieszkańcy
mogli także wnieść swoje sugestie online lub
poprzez social media (#NantesTransitions),
mogli również wejść do dużego, różowego,
mobilnego kontenera i porozmawiać o wyzwaniach energetycznych osobiście.
Co więcej, miasto założyło także serię grup zainteresowań - tzw. turystów, pionierów oraz crowdfunderów.
Uczestnictwo w tych grupach pozwalało mieszkańcom przyjrzeć się interesującym ich tematom ze
szczególnej perspektywy. Crowdfunderzy ostatecznie zebrali ponad 100 tysięcy euro na eksperymentalne
projekty, w tym np. wydarzenia związane z żywnością, pilotaże akwaponiczne (przykład rolnictwa
alternatywnego), czy też współdzielone dachy z systemami solarnymi. Pionierzy natomiast byli
odpowiedzialni za utworzenie serii wyzwań, które były podejmowane przez rodziny, szkoły, różnego typu
organizacje. Terminem zmierzenia się z danym wyzwaniem był 31 marca 2017 r. Łącznie w
przedsięwzięciu uczestniczyło 53 tysiące osób, z czego 11 tysięcy było bardzo aktywnych. Zaangażowało
się również 270 lokalnych organizacji, a platformy social media poświęcone wielkiej debacie przyciągnęły
ponad 4 400 użytkowników. Z perspektywy efektów, pisemnie zaproponowano 760 rozwiązań, a ponadto
różni interesariusze napisali 160 artykułów - każdy z nich zawierał różne pomysły i sugestie rozwiązań.
Ostatecznie jednak o ewentualnym sukcesie wielkiej debaty będzie świadczył finalny raport komisji i wkład
jaki wniesie on w osiągnięcie celów miasta w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Informacje
czym zakończy się przedsięwzięcie można śledzić na stronie projektu.

"Osobisty (zawsze) znaczy polityczny"
Z rozmów z liderami procesu obserwowanego
w Nantes wynika, że jednym z kluczowych
czynników jest zaangażowanie w zwiększenie
świadomości wobec wyzwań związanych z
energią i zmianami klimatycznymi jak również
promowanie
swoistego
przywiązania
i
odpowiedzialności za wdrażane rozwiązania.
Zawsze łatwiej jest powiedzieć co inni ludzie
powinni robić niż zastanowić się nad własnym
zachowaniem i nawykami oraz zidentyfikować
to, co wymaga zmiany na rzecz większego
dobra.
Wielka debata otworzyła również pole do dyskusji na temat roli poszczególnych interesariuszy.
Oczywiście kluczowa rola należy do lokalnych władz - szczególnie w kontekście planowania
niskoemisyjnej przyszłości. Jednakże władze nie mogą tego celu osiągnąć w izolacji. Legislacja pełna
potencjalnych kar również nie jest rozwiązaniem. Niewątpliwie istnieje duża liczba rozwiązań, które miasta
mogą zastosować dzięki wpływowi władz lokalnych, jednak podejście oparte na współzarządzaniu ze
zdecydowanie większym prawdopodobieństwem pozwala na osiągnięciu sukcesu, co jest zresztą
podkreślane w programie URBACT. Wynika to z faktu mobilizacji zbiorowego procesu myślenia zachęcenia do zmian w podejściu i zachowaniu Oznacza to, że osiągnięcie pozytywnego efektu
jest bliższe. Wynika to także z tego, że finalnie zaproponowane rozwiązanie ma uzgodniony i wspólnie
wypracowany charakter, co ułatwia jego wdrożenie.
Potencjalna zmiana stosunków w relacjach z obywatelami wokół tego złożonego wyzwania miejskiego
będzie prawdopodobnie najważniejszym wynikiem Wielkiej Debaty. Ostatecznie to ludzie, a nie
technologia, zadecydują o naszej przyszłości. Miasto Nantes zastosował takie podejście, po to właśnie by
mieć swoich obywateli na pokładzie.
Autor: Eddy Adams
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Inteligentne miasta i inteligentni mieszkańcy
- aplikacje i technologie, które czynią miasta
bardziej włączającymi i otwartymi
Artykuł źródłowy:
http://urbact.eu/smart-cities-and-smart-citizens-apps-and-technologies-make-citiesmore-inclusive-and-open

Nawet podczas zwykłego spaceru po Via del Corso w Rzymie czy po helsińskim
Esplanadi możemy zauważyć jak wielu ludzi "żyje w mieście" poprzez swoje
smartfony. Jednak rzadko kiedy zastanawiamy się w jaki sposób możemy
wykorzystać nowe technologie dla promowania podejścia włączającego i
partycypacyjnego, szczególnie ważnego w kontekście miast. Obszary metropolitalne
Helsinek czy Rzymu oferują nieoczekiwane przykłady tego, w jaki sposób jakość
życia może być powiązania z aplikacjami i technologiami, które krok po kroku
zmieniają sposób życia i myślenia o mieście. Codzienna rewolucja, która często nie
jest zauważana przez jego mieszkańców, niejednokrotnie głęboko zmienia sposoby
w jakie miasto przyjmuje starszych i nowych mieszkańców, zachęcając do
zawodowej i gospodarczej aktywności w ciągle zmieniających się uwarunkowaniach
miasta.
Nie ma znaczenia, czy wszystko jest wynikiem dobrze zdefiniowanych strategii politycznych, czy też serii
niepowiązanych ze sobą projektów i działań. Projekty realizowane w wymienionych dwóch obszarach
metropolitalnych pokazują w jaki sposób może być realizowana koncepcja miasta inteligentnego zależnie od aspiracji i perspektyw miasta. Warto podkreślić, że koncentracja na ludziach, a szczególnie na
grupach "trudniejszych" jest kluczowym (choć czasem mniej widocznym) czynnikiem powodzenia.

W jaki sposób instytucje mogą promować wykorzystanie nowych
technologii dla dobrobytu miast i mieszkańców
Promocja nowych technologii dla poprawy jakości życia działa dzięki utworzeniu ekosystemu podatnego
na twórcze podejście i innowację. Świetnym przykładem jest projekt Helsinki Region Infoshare, który
działa w Helsińskim obszarze metropolitalnym - dzięki niemu lokalne władze regionu wspierają innowacje
poprzez otwarte udostępnianie danych. Ponad 1100 zestawów danych pochodzących z 14 samorządów
regionu Helsinek zostało udostępnionych badaczom i osobom pracującym z danymi w kontekście zjawisk
miejskich – od danych z rynku pracy po transport i mieszkalnictwo. Priorytetem projektu jest przejrzystość
i otwartość danych w administracji publicznej, która stopniowo zmienia sposób pracy różnych
departamentów i wydziałów w urzędach, działając jak "prawdziwy Google helsiński danych", jak określa to
dyrektor Asta Manninen. "Otwartość danych sprzyja efektywności w samorządzie, tworzy nowe miejsca
pracy i wzmacnia wzrost gospodarczy - mówi Manninen - Szerszy dostęp do danych jest również
sposobem walki z wykluczeniem społecznym, ponieważ tworzymy lepsze polityki publiczne".
Projekt Helsinki Region Infoshare jest finansowany przez fiński fundusz innowacji oraz ministerstwo
finansów, a przez swoje funkcjonowanie doprowadził do powstania wielu aplikacji powiązanych pierwotnie
z transportem publicznym i zarządzaniem przestrzenią, takich jak utworzona przez HSY, Helsiński
Regionalny Urząd Ochrony Środowiska http://www.hsy.fi/en/Pages/Default.aspx który łączy informacje
dotyczące wieku budowy budynków z wiekiem mieszkańców, aby lepiej zaplanować polityki publiczne
dotyczące środowiska i oszczędności energii, szczególnie ważne w suburbiach i na obszarach, gdzie
dochód jest niższy.
Działania instytucjonalnej koordynacji i zbierania danych są wspierane przez deweloperów aplikacji,
którzy dzięki serii zorganizowanym wydarzeniom utworzyli społeczność zdolną do wzmocnienia
wzajemnej współpracy na rzecz tworzenia aplikacji i programów rozwiązujących codzienne problemy
mieszkańców - platformę deweloperów Helsinki Loves Developers (http://dev.hel.fi/). Wiele z tych aplikacji
można pobrać z portalu Helsinki Region Infoshare - aplikacje te dotyczą tak różnych spraw jak
dostępności pługa śnieżnego w okresie zimowym (Aurat Kartalla, http://www.auratkartalla.com/) lub
dostępności ramp dla osób niepełnosprawnych (będące wynikiem konkursu organizowanego przez
App4Finland http://www.apps4finland.fi/).
Wspieranie włączenia społecznego poprzez
innowacje jest możliwe w Helsinkach także
dzięki takim instytucjom jak Forum Virium
Helsinki,
które
sprzyja
współpracy
innowatorów,
podmiotów
publicznych
i
przedsiębiorców. Kilka projektów realizowanych
w ramach Forum Virium jest elementem
szerszych działań realizowanych w fińskiej
stolicy w celu poprawy warunków i jakości życia
mieszkańców pozostających w trudnej sytuacji.
Oprócz projektów już zrealizowanych, takich
jak Sąsiedzkie Zdrowie i Apollon, których celem
było promowanie zdrowego stylu życia i
lepszych warunków mieszkaniowych dla osób
starszych i pozostałych mieszkańców dzielnic
Herttoniemenranta, Roihuvuori oraz Tammisa,
najbardziej innowacyjny i wizjonerski projekt
dotyczy obszaru Kalasatama. Projekt o nazwie Smart Kalasatama do 2030 roku umożliwi ponad 20 000
osobom zamieszkanie na obszarze byłego obszaru poprzemysłowego w porcie – obecnie testuje się serię
rozwiązań, które mają poprawić aktywność mieszkańców i promować różnorodność społeczną, które jest
kluczowym elementem każdej nowej strategii rewitalizacji miejskiej.
"Zapraszamy mieszkańców, start-upowców i badaczy aby zaangażowali swoją pomysłowość w
rewitalizację obszaru" - mówi menadżer projektu Forum Virium Helsinki Veera Mustonen. "Obszar ten
będzie charakteryzował się obecnością unikalnych, oryginalnych struktur opieki społecznej i zdrowotnej,
ponieważ będzie ona współtworzona przez mieszkańców - zaczynając od ich faktycznych potrzeb
życiowych". Projekt ten angażuje obszary położone w niewielkiej odległości od centrum miasta – w
związku z czym konieczne jest nie tylko przywiązanie wagi do dobrej jakości budynków i mieszkalnictwa
socjalnego (łącznie z budynkami, które wysyłają w czasie rzeczywistym dane dotyczące zużycia energii i
jakości powietrza), ale także aktywności starszych i nowych mieszkańców, dla których organizuje się
różne aktywności kulturalne dla promowania żywotności lokalnej przestrzeni – kluczowej dla skuteczności
prowadzonej rewitalizacji.
Potrzeba zachęcenia ponownego wykorzystania przestrzeni publicznych przy jednoczesnym wzmocnieniu
społecznej spójności w centralnych obszarach miasta, cechujących się obecnością starych i nowych
mieszkańców
(często
pochodzących
z
zagranicy)
to
są
priorytety
Rzymu,
miasta realizującego serię projektów. Co ciekawe, projekty te są oparte na mniej (niż w Helsinkach)
wyraźnych strukturach technologicznych, ale podobnie jak w Finlandii nadal nakierowane są na
współpracę pomiędzy władzą i interesariuszami w celu wzmocnienia włączenia społecznego. Projekt
Cross zmierza właśnie w tym kierunku – czyni on miasto Rzym głównym aktorem międzynarodowego
projektu (wraz z Turynem, Machesterem i Sewillą), którego celem jest wspieranie młodych deweloperów
w tworzeniu aplikacji, wspierających korzystanie z usług publicznych (szczególnie wśród osób w trudnej
sytuacji materialnej czy społecznej). "W okresie kryzysu gospodarczego koniecznością jest
zaangażowanie lokalnych stowarzyszeń i związków w przejęcie części usług publicznych – jest to
szczególnie istotne w centrum Rzymu ze względu na obecność głównej infrastruktury, takiej jak
największe dworce miejskie - mówi przedstawiciel urzędu odpowiedzialny za polityki społeczne Emiliano
Monteverde. "Wykorzystanie nowych technologii, już i tak rozpowszechnionych w dużych metropoliach,
takich jak Rzym, jest tworzeniem nowych sposobów dostarczania usług publicznych, dlatego też
konieczne jest dalsze inwestowanie w te przedsięwzięcia".

Aplikacje i usługi, które poprawiają jakość życia i włączenie
społeczne
Zachęcenie problemowych grup społecznych do lepszego korzystania z usług dostarczanych przez
miasta (grupy te często mają ograniczoną wiedzę w tym zakresie) jest celem wielu aplikacji i projektów
realizowanych w Rzymie i Helsinkach zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne. Projekty te
pokazują w jaki konkretny sposób innowacja może zmienić sposób na życie w mieście.
Rzym skoncentrował się na projekcie E-lisir (http://e-lisir.net), aby doprowadzić do lepszej komunikacji
pomiędzy osobami niesłyszącymi a administracją publiczną poprzez instalację aplikacji na tabletach
stosowanych w urzędach. Dzięki zdalnemu połączeniu z tłumaczem pozwala ona na tłumaczenie w
czasie rzeczywistym informacji udzielanych przez urzędnika na język migowy. Dzięki tej usłudze urząd
jest bardziej dostępny, a co ważne - rozwiązanie to pozwala na ograniczenie kosztów, szczególnie w
kontekście względnie niewielkiej grupy użytkowników (w ciągu czterech miesięcy testów ponad 100 osób
skorzystało z usługi). "Mamy nadzieję - mówi Anna Mastrapasqua, jedna z użytkowniczek E-Lisir - że
system ten będzie szeroko zaadaptowany w instytucjach publicznych, szpitalach, sklepach czy
infrastrukturze transportowej, aby pozwolić nam - osobom niesłyszącym - w pełni samodzielnie korzystać
z infrastruktury miejskiej”.
W Helsinkach piesza mobilność osób niewidomych jest wspierana dzięki aplikacji Blindsquare, która
integruje dane ze słynnej aplikacji Foursquare z systemem nawigacji głosowej i dzięki temu może pełnić
rolę przewodnika po mieście, czy też ciekawych miejscach, oprowadzającego użytkowników przez
smarfton. Postępująca integracja pomiędzy tą i innymi aplikacjami (takimi jak te, które informują o
rzeczywistym czasie przyjazdu transportu publicznego), rewolucjonizuje sposób życia w mieście osób
niewidomych. A ponadto – tworzy sieć doświadczeń i projektów wdrażanych przez autentyczne sieci
developerów aplikacji miejskich.
Rozpowszechniony w ponad 30 krajach i dostępny w 23 językach, Blindsquare jest dowodem na to, w jaki
sposób tętniące życiem miasta – takie jak Helsinki - mogą wnieść wkład w tworzenie innowacji możliwych
do zaaplikowania także w innych miastach świata. "Swoisty ekosystem utworzony dzięki App 4 Finland i
innym tego typu konkursom popchnął Finlandię jakieś 5 lat naprzód w porównaniu z resztą Europy" - jak
wskazuje twórca aplikacji Blindsquare Ilkka Pirttimaa. "Nie chodzi tylko o obecność firm IT czy ich
współpracę z władzami publicznymi – różnicę czyni także występowanie w Helsinkach różnego typu
kompetencji i umiejętności, pozwalające na organizację np. maratonów programowania i ciągłą
współpracę ponad tysiąca ekspertów z wykorzystaniem otwartego dostępu do danych, którzy są połączeni
poprzez sieci społecznościowe i gotowi nieść sobie wzajemną pomoc w czasie rzeczywistym. To, co w
innych miejscach jest zasadniczo odbierane jako daleka od rzeczywistości współpraca między
innowatorami a technikami, w Helsinkach prowadzi codziennie do sprawniejszego działania settkom ludzi.
"Używam tej aplikacji codzienne, szczególnie kiedy muszę odwiedzić te części miasta, których nie znam" mówi Johanna Herranen, jedna z użytkowniczek BlindSquare. Wykorzystanie tej aplikacji pozwala na
bycie bardziej niezależnym - mam większą odwagę, by odwiedzić nowe miejsca, jak np. w Tallinie, gdzie
wystarczyło napisać nazwę przystanku i aplikacja doprowadziła mnie na miejsce".
Działania samorządów polegających na wspieraniu włączenia społecznego oraz jakości życia w mieście
nie są jednakże ograniczone do zachęcenia do wykorzystania nowych technologii. Celem jest też
włączania samorządu w pracę administracyjną w innowacyjny sposób, łączące je z nowym podejściem
promującym bliskość z obywatelami w celu ułatwienia angażowanie się w życie lokalnych społeczności.
W tym ujęciu szczególnie rewolucyjne jest przeniesienie helsińskiego Biura Virka ze wschodniej części
miasta do głównej siedziby urzędu w dzielnicy Aleksanterinkatu. Biuro Virka jest unikalnym centrum
informacyjnym, które oferuje mieszkańcom i przyjezdnym serię innowacyjnych usług dotyczących
zróżnicowanych możliwości (także integracyjnych) oferowanych przez miasto. "Pomysł umieszczenia
biura w dzielnicy w dużej części zamieszkanej przez sporą grupę imigrantów (ponad 27% ogólnej liczby
mieszkańców miasta) wydaje się pomysłem na zbliżenie się do jego użytkowników" - mówi pracownik
urzędu w Helskinach pochodzenia egipskiego – Ahmed Khalil. "Przeniesienie tego centrum
informacyjnego do centrum miejskiego życia publicznego ma także znaczenie symboliczne i jest w
pozytywny sposób odebrane przez mieszkańców".
Stopniowo wzrastająca jakość usług oferowanych migrantom – zjawisko względnie nowe w Finlandii
szczególnie w porównaniu z innymi państwami skandynawskimi – jest wspierane poprzez zestaw działań
łączących fizyczną bliskość (np. poprzez projekt "Työtä", którego celem było zmniejszenie liczby
bezrobotnych oraz ograniczenie problemów społecznych dzięki stałej orientacji na pracę i edukację) z
wykorzystaniem nowych technologii. W mieście istnieje innowacyjny system wsparcia poprzez infoczat
adresowany do osób, które chcą osiedlić się w fińskiej stolicy. Narzędzie to pozwoliło na poprawę
komunikacji z nowo-przybyłymi. Jest to jedna z wielu innowacji, będąca rezultatem z jednej strony silnego
zaangażowania politycznego, a z drugiej demokratycznego społeczeństwa, które jest zdolne do
efektywnej odpowiedzi na fale sceptycyzmu i rasizmu reprezentowane przez takie grupy jak np. Prawdziwi
Finowe (Perussuomalaiset) - ugrupowanie, które osiągnęło dobre wyniki podczas ostatnich wyborów do
Parlamentu Europejskiego. W Finlandii, podobnie jak we Włoszech, niechęć mieszkańców względem
polityki jest przyczyną niepokojów, jednocześnie jednak pewną ulgę stanowi raportowanie w jasny sposób
dobrze wykonanej pracy przez samorządy lokalne.
Te potrzeby zostały odzwierciedlone w helsińskim systemie Ahjo Open, którego celem jest sprawienie,
aby decyzje dokonywane przez władze lokalne były bardziej zrozumiałe i łatwiej identyfikowane przez
mieszkańców. Geolokalizacja w różnych dzielnicach miasta (także na poziomie pojedynczej ulicy)
prezentująca w przestrzeni efekty decyzji podjętych przez władze miasta pozwala mieszkańcom lepiej
poznać działania podejmowane m.in. w celu zmniejszenia przepaści między mieszkańcami a władzami
lokalnymi, o której świadczy np. stały spadek frekwencji w wyborach do władz lokalnych, zwłaszcza
notowany w dzielnicach położonych we wschodnich częściach miasta (dzielnice Mellunkylä i Vartiokylä),
charakteryzujących się największą koncentracją cudzoziemców. "Promujemy wykorzystanie aplikacji
Open Ahjo szczególnie wśród mieszkańców tych obszarów - mówi Katja Räisänen odpowiedzialna za
platformę z ramienia urzędu - jednak bardzo trudno jest do niej przekonać osoby, które często nawet nie
wiedzą
czym
zajmuje
się
administracja
publiczna".
Integracja
tego
narzędzia
(http://dev.hel.fi/apis/openahjo) z innymi, takimi jak "Kerrokartalla" (narzędzie partycypacji mieszkańców)
czy Ruuti (kanał integrujący młodych ludzi w Helsinkach), promuje dialog i partycypację różnych typów
mieszkańców oraz śledzi wzorce dialogu i komunikacji.
Rozpowszechniona w ostatnim czasie między gminami regionu Lazio aplikacja Comunicacity, która
promuje lepszą komunikację pomiędzy lokalnymi władzami i mieszkańcami małych i średnich
miejscowości, pokazuje w jaki sposób nowe technologie mogą stać się narzędziem decyzyjnym –
wzmocnieniem sposobów w jaki mieszkańcy wykorzystują usługi miejskie i sposobem na zmniejszenie
dystansu między mieszkańcami a instytucjami. Niemniej jednak, droga do poprawy wzajemnych interakcji
jest nadal długa. "Szczególnie w małych miastach i suburbiach mieszkańcy nie zawsze są świadomi usług
dostarczanych przez samorządy - mówi Benedict Pacitto, developer aplikacji Comunicacity – Tylko 10%
jednostek, które przyłączyły się do inicjatywy poprosiło o aktywację usługi, która pozwala mieszkańcom na
wysyłanie informacji zwrotnej do urzędu - jest to znak, że zarządzaniu dialogiem z mieszkańcami nadal
ma wiele niedoskonałości , szczególnie na obszarach wiejskich i peryferyjnych.

Mieszkańcy jako liderzy innowacji
Wspieranie współpracy między mieszkańcami i lokalnymi władzami jest priorytetem wielu inicjatyw, które
są realizowane w Rzymie i w Helsinkach. Mieszkańcy stają się głównymi aktorami miejskiej zmiany
poprzez wykorzystanie specyficznych narzędzi: portali i aplikacji. Doświadczenie sieci społecznościowej
City-Hound w Rzymie ma na celu wzmocnienie takiego rodzaju współpracy, aby lepiej wykorzystać
pustostany i porzucone przestrzenie, poprzez tworzenie sieci, w której mieszkańcy mogą przekazywać
sugestie dotyczące miejsc ze swojego otoczenia, które powinny zostać poddane rewitalizacji. Sieć została
utworzona przez grupę architektów T-Spoon - projekt był testowany w części Rzymu i połączony z
działaniami realizowanymi w ramach projektu URBACT Tutur, którego celem było wprowadzenie w
dzielnicy Montesacro nowego modelu współpracy między sektorem prywatnym i publicznym w zakresie
czasowego wykorzystania porzuconych pomieszczeń. Te inicjatywy mają na celu również poprawę
komunikacji między ludźmi w celu lepszego dopasowania popytu i podaży zasobów dostępnych w
przestrzeni dla inicjatyw działających na obszarach zatrudnienia i włączenia społecznego, jak również
innowacji na obszarach miejskich. Zastosowanie sieci społecznej w relacjach między dzielnicami w celu
lepszej opieki nad przestrzeniami publicznymi i nadawania nowego sensu lokalnym społecznościom jest
również priorytetem współdzielonym przez setki "społecznych ulic" (http://www.socialstreet.it/ ), które
pojawiły się ostatnio we Włoszech na Facebooku. Grupy te, tworzone na popularnych portalach
społecznościowych mają na celu zachęcić do spotkań mieszkańców tej samej ulicy, którzy mogą wyjść ze
swojej "przestrzeni wirtualnej" i spotkać się w rzeczywistości i razem podjąć działania na rzecz swojej
ulicy, osiedla itp.
Piazza Santa Maria dei Fornaci, niedaleko Bazyliki św. Piotra jest jednym z najlepszych rzymskich
przykładów aktywności lokalnej, powstałej w sposób oddolny na bazie sieci społecznościowej. Obecnie
działa tam ponad sto osób zaangażowanych w różnego typu działania rewitalizacyjne, w tym założenie
ogródka na skwerze lub organizację spotkań towarzyskich na ulicach dzielnicy. W dzielnicy tej społeczne
ulice odgrywają istotną rolę w integracji nowych mieszkańców, we włączeniu społecznym osób
wykluczonych (np. osób bezdomnych, w tym poprzez poprawę warunków życia). "Żyję na tym obszarze
już ponad rok - mówi Jarosław - bezdomny pochodzenia polskiego – i dzięki tym przyjaznym inicjatywom
otrzymuję duże wsparcie i pomoc od mieszkańców i właścicieli sklepów - w zamian pomagam im w
utrzymaniu ogrodu lub dbam o czystość placu". W Finlandii również dzięki portalom społecznościowym
spontanicznie powstały grupy, które ściśle współpracują ze stowarzyszeniami lub grupami mieszkańców i
lokalną władzą zachęcając do oddolnej partycypacji, a w tym samym czasie wspierają najbardziej
wrażliwe grupy społeczne. Jednak, to w przestrzeni komunikacji publicznej mają miejsce najbardziej
interesujące inicjatywy wspólnego wytwarzania treści i materiałów - w większości rozproszone w
internecie, które wpływają na wzmocnienie poczucia wspólnoty, szczególnie wśród osób młodych i
imigrantów. Aktywność stadi.tv (http://stadi.tv/) oraz VantaaKanava (http://vantaakanava.fi), powstałych w
Helsinkach i Vantaa pokazują wagę zaangażowania osób, które mogą stać się ofiarami społecznego
wykluczenia, dzięki włączeniu ich w działania na rzecz lokalnej społeczności. "Takie kanały komunikacji
wnoszą istotny wkład w tworzenie lokalnej tożsamości" - mówi Katja Savopirtti, redaktor w VantaaKanava
- "ten kanał służy wszystkim mieszkańcom i mamy nadzieje, że daje on również możliwość
wypowiedzenia się mniejszościom żyjącym w mieście". Jeśli prawdą jest, że miasto nie może być "smart",
jeśli nie posiada inteligentnych mieszkańców, którym korzystanie z kombinacji aplikacji, funkcjonowanie w
sieciach społecznościowych i nowe technologie społecznych wyraźnie zmieniły codzienne doświadczanie
miasta. Pokazują to doświadczenia Helsinek i Rzymu, które uwzględniają wykorzystanie innowacyjnych
technologii i zaangażowanie mieszkańców. Poprzez wymienione działania podejmowane jest wyzwanie
dotyczące integracji innowacji technologicznych i społecznych, a dzięki wykorzystywaniu obydwu
odnawiany jest kapitał zaufania, co jest bardzo ważne dla otwartych i włączających miast.

Autor: Simone d'Antonio
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Sieć RetaiLink sprawdza w jaki sposób
regulacje i mobilność mogą odnowić handel
detaliczny
Czy można tak zmienić przepisy, aby można je było w twórczy sposób wykorzystać
do wsparcia handlu detalicznego? Które z rozwiązań związanych z mobilnością
mogą zostać wdrożone żeby wesprzeć zwiększający się strumień osób
odwiedzających obszary handlowe? Czy dostępne miejsca parkingowe w
sąsiedztwie mają wpływ na obrót handlowy sklepów? Te i inne pytania znalazły się
w centrum debat międzynarodowego spotkania RetaiLink, które skoncentrowało się
na tym w jaki sposób miasta mogą wykorzystać narzędzia planowania
przestrzennego do wspierania handlu detalicznego. Przedstawiciele 10 miast, którzy
tworzą tę Sieć Planowania Działań URBACT RetaiLink zgromadzili się w dniach 6-9
czerwca w Peczu (Węgry).

Pierwsza część spotkania była poświęcona regulacjom prawnym – prowadzili ją ekspert Mireia Sanabria
oraz przedstawiciel partnera-lidera Angels Chacon. W trakcie tej części różne miasta porównywały swoje
uwarunkowania prawne, identyfikowały przeszkody i proponowały sposoby ich pokonania. Jednocześnie
celem była także maksymalizacja potencjalnych korzyści z wykorzystania regulacji prawnych do wsparcia
handlu detalicznego.
Druga część spotkania była poświęcona rozwiązaniom związanym z mobilnością - w jaki sposób
połączyć obszary położone w centrum miasta z terenami położonymi dalej od centrum.

W tej kwestii RetaiLink mogła liczyć na wsparcie Wessela Badenhorst – głównego eksperta sieci w
ramach URBACT III pod nazwą City Centre Doctor i długoletniego radnego w radzie miejskiej Dublina.
W trakcie spotkania był również czas na wizytę studyjną w mieście Pécs, w trakcie której uczestnicy
mogli zobaczyć hale targowe, oraz handlowe, kulturalne i artystyczne części miasta (Zsolnay). Partnerzy i
eksperci projektu wspólnie wypracowywali różne sugestie aby zwiększyć przepływy zwiedzających do
centrum miasta i lepiej połączyć owe trzy przestrzenie w mieście.

W spotkaniu wziął udział również Giuliano Mingardo z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, który
przedstawił zależności między dostępnymi miejscami parkingowymi a obrotem w handlu detalicznym.

Od przeszkód do działania
W ramach spotkania odbyła się również sesja "budowania umiejętności", w trakcie której ze wsparciem
pozostałych miast, każdy z partnerów projektu uczestniczył w procesie przechodzenia od identyfikacji
trudności do działania. Odbyła się również sesja komunikacji, która pozwoliła zapoznać się z wkładem
każdego z partnerów w promocję i upowszechnienie osiągnięć projektu RetaiLink.
Podsumowując, były to trzy dni intensywnego uczenia się, dzielenia się doświadczeniami i dobrymi
praktykami, które inspirują miasta sieci RetaiLink do zdefiniowania własnej strategii wzmacniania
lokalnego handlu detalicznego.
Autor: Anna Suarez

E-kurs CIVITAS "Parking and Urban Mobility" prowadzony przez Giuliano Mingardo

Sieć RetailLink
to dziesięć miast europejskich inspirujących się
nawzajem do tworzenia innowacyjnych strategii
rewitalizujących sektor handlu detalicznego w
miastach średniej wielkości.
Miasta uczestniczące w sieci RetaiLink opracowują
zintegrowane plany działania w celu zwiększenia konkurencyjności małych i / lub niezależnych
przedsiębiorstw detalicznych, uznając je za kluczowy czynnik gospodarczy.
Zakres prac projektu obejmuje takie dziedziny jak regulacja, zatrudnienie, planowanie
przestrzenne, zarządzanie przestrzenią publiczną, mobilność, przemysły twórczy i kulturalny oraz
udział obywateli. Podejście sieci RetailLink oparte jest na współpracy wielu interesariuszach i łączy
sektor publiczny, prywatny, detalistów i większych operatorów komercyjnych, konsumentów i
twórców.
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Udział i zaangażowanie
obywateli, przykład
budowy dialogu w
środowisku miejskim
"Partycypacja i zaangażowanie
społeczne" nie jest wydarzeniem,
spotkaniem, publicznym forum ani
konsultacjami społecznymi, ani też
czasem, w trakcie którego społeczność
może skomentować istniejący plan. To
proces polegający na uczestnictwie obywateli.
Podejście, zgodnie z którym mieszkańcy "odgrywają istotną rolę w rozwoju polityki miejskiej", jest
już przestarzałe. Obecnie dynamika polega na tym, aby wszystko budowane było wokół
użytkownika końcowego, w tym przypadku mieszkańców miasta.

Często organizowane spotkania i konsultacje społeczne, fizyczne lub internetowe, to nieudolne
próby angażowania obywateli, które często wywołują apatię, antagonizm i cynizm wśród
mieszkańców. Twórcy polityk miejskich nie są naprawdę zainteresowani informacją zwrotną o tym,
co mają robić. Dlatego czasami nawet dobre pomysły spotykają się ze sceptycyzmem i
odrzuceniem. A w określonych sytuacjach politycy lub urzędnicy naprawdę nie uważają za
konieczne konsultowanie się z mieszkańcami. Miasto Murcia w Hiszpanii wypróbowuje nowe,
bardzo ciekawe formy dialogu i angażowania swoich obywateli. Zapraszamy do lektury artykułu w
języku angielskim: http://urbact.eu/citizen-participation-citizen-engagement-construction-dialogueurban-environment

Rewolucja co-workingu
Co miasta mogą zrobić aby stworzyć
otwarte przestrzenie do pracy gdzie
przedsiębiorcy mogą łączyć i tworzyć
miejsca pracy? Aby poznać to i
zrozumieć, trzeba poznać definicje,
przykłady w miastach URBACT w Europie
i co to dla nich oznacza. Zapraszamy do
lektury artykułu w języku angielskim:
http://urbact.eu/co-working-revolution

Czego możemy się
nauczyć z pilotażowego
projektu Lageweg w
Antwerpii?
Lageweg to kompleksowy projekt
deweloperski na obrzeżach Antwerpii.
Obecnie jego rozwój znajduje się w
impasie. Miasto Antwerpia rozpoczęło
proces, mający na celu zachęcenie
właścicieli i użytkowników obszaru do
wspólnej pracy i do utworzenia nowej dzielnicy, gdzie znajdzie się miejsce dla przemysłu i
przedsiębiorstw z mieszkaniami, zielenią i różnymi udogodnieniami. Na czym polegała współpraca
z właścicielami, użytkownikami i całym sąsiedztwem? Co dobrze zadziałało i jakie są możliwe
pułapki? Zapraszamy do przeczytania o tym procesie w najnowszej publikacji Pilot Project
Lageweg: http://urbact.eu/what-can-we-learn-pilot-project-lageweg-antwerp
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Tłumaczenie i redakcja biuletynu:
Aldo Vargas-Tetmajer – koordynacja
Karol Bury
Małgorzata Surmacz

URBACT to europejski program
zrównoważony rozwój miast.

wymiany

doświadczeń

i

wyników
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URBACT umożliwia miastom współpracę na rzecz opracowywania rozwiązań głównych problemów miast,
podkreślając rolę, jaką odgrywają miasta w stawianiu czoła coraz bardziej kompleksowym problemom
społecznym. Program pomaga miastom w szukaniu rozwiązań pragmatycznych, nowych i
zrównoważonych oraz integrujących aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.
URBACT umożliwia miastom wymianę przykładów dobrej praktyki i wniosków z wdrażania projektów w
środowiskach wszelkiego rodzaju fachowców, zaangażowanych do realizacji polityki miejskiej w całej
Europie.
W programie URBACT uczestniczy 550 miast, 29 krajów i 7.000 aktywistów.
www.urbact.eu/project
www.urbact.pl
urbact.eu/urbact-polska
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