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Проект „URBAN -NEXUS“ - 7 РП 

 

Заглавие на проекта: Urban – Nexus - Подпомагане на стратегическите изследвания на 
градската среда. Тип финансов план: Координационни и подкрепящи действия ( 
координационен). Насоченост на темите на работната програма: ENV.2011.2.1.5-2. 
Начало: Юни, 2011; Продължителност: 36 месеца  

 

Списък с участниците: 

Участник № 
Име на партньорите по 
проекта 

Съкратено 
наименование  

Държава 

1 
(Координатор) 

Холандски институт за 
изследване на 
нововъведенията в градска 
среда 

NICIS Холандия 

2   
Шотландски и Северно - 
Ирландски форум за 
изследване на околната среда 

SNIFFER  Великобритания 

3   
Автономния университет в 
Барселона  

UAB  Испания 

4   
Шведски съвет за научни 
изследвания на околната среда 
и териториалното устройство 

FORMAS-
SRCESP 

Швеция 

5   
Университет на Западна 
Англия 

UWE  Великобритания 

6   
Агенция за устойчиво развитие 
и евроинтеграция 
"Екорегиони" -София 

АУРЕ - София България 

7   
Градски перспективи Mistra – 
Технически университет 
Chalmers 

MUF-CUT Швеция  

8   EUROCITIES EUROCITIES Белгия 

9   
Sustainatilily Management and 
Urban Governance 

ICLEl-SMUG Белгия 

10   Регионален център по околна REC Унгария 
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среда за Централна и Източна 
Европа 

11   
Френско Министерство на 
промишлеността 

ADVANCITY-
FMI 

Франция 

12   BDF 
Фондация 
"Bauhaus Dessau" 

Германия 

13   
Информационна система и 
пространствени справки 

SIRS Франция 

 

Резюме – URBAN-NEXUS: 

Европейските градове са едни от най-привлекателните и желани места в света, предлагащи 
ненадминати възможности за развитие на културата, отдих, живот и работа. Градове играят 
жизненоважна роля в развитието на Европа и допринасят за икономическия растеж и 
иновациите, знанието и единното общество. Все пак, европейските градове трябва да работят 
съгласувано, за да се изправят пред редица важни предизвикателства, вариращи от 
настоящата икономическа криза до разрастващото се развитие и околната среда, 
дългосрочните последици, свързани с изменението на климата и недостига на ресурси 
(например горивата и водите). Негативните последиците и потенциалното въздействие на 
тези препятствия за околната среда, икономиката и обществото показват, че са необходими 
спешни мерки, които да гарантират разумен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020). 
Като работим заедно и в резултат на съвместния подход при решаване на проблеми, Европа 
ще стане по-силна и по-устойчива.  

 
Схема 1: Визия за URBAN-NEXUS 

Проектът цели да даде възможност на развитието на по-нататъшните стратегически 
изследвания на градската среда и да насочи вниманието към реалните предизвикателства, 
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устойчивото развитие и планиране и намаляване на "градския" екологичен отпечатък". 
Прогнозите на EPSON към момента сочат, че осреднено отпечатъка, който 
средностатистическия европейски граждани оставя, надвишава два пъти капацитет на Земята 
(ESPON 2013 Обобщен доклад, p. 75). Повече от една четвърт от територията на 
Европейския съюз се заема от градовете и до 2020 г., приблизително 80% от европейците ще 
живеят в градските райони. В резултат, изискванията за състоянието на земя в и около 
градовете стават все по-строги. Въпреки това, чрез решителни съвместни дейности, можем 
да се справим със сложни и взаимосвързани въпроси, които засягат консумацията на енергия 
и ресурси, влошаването на околната среда и изменението на климата.  

 
Схема 2: Структура на работните пакети на проект URBAN-NEXUS. 

През 2006 г., стартира проект URBAN-NET, финансиран от ЕК по Шеста рамкова програма 
за научни изследвания, като част от мрежата на Европейската зона за научни изследвания 
(ERA) с цел да се засили паневропейския подход към научните изследвания на тези критични 
въпроси, свързани с приоритетите на страните членки в изследванията на градската среда, и 
за да се подкрепи развитието на една обобщена рамкова програма за една ориентирана към 
проучвания политика в градовете и разбирането на тази политика. URBAN NEXUS се 
основава и надгражда успехите и усилията постигнати при изпълнението на проект URBAN-
NET. Включвайки много от партньори от URBAN-NET, нашият консорциум е в добра 
позиция да координира действията си. Като отправна точка за новия проект – настоящият 
URBAN NEXUS, и с цел да изградим по-широка визия на рамковата ни програма, ние 
използвахме ключовите теми, идентифицирани от партньорите по проект URBAN-NET и 
разработени по време на консултации със заинтересованите страни в работна среща в Берлин 
(2008). Въпреки това, ние сме разработили и актуализира нашите партньорства, за да 
отговорим директно на компетенциите и уменията, необходими за успешно представяне и 
изпълнение на този проект.  
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Основните важни отправни точки в проекта са:  

• адаптиране към изменението на климата;  

• здравето и качеството на живот;  

• устойчиво използване на земята;  

• интегрирано градско управление; 

 • интегрирана информация и мониторинг.  

Чрез URBAN-NEXUS ние ще се ангажираме с тези проблеми, чрез развитието на 
структуриран диалог, който да даде възможност за добра комуникация, трансфер на знания и 
изграждане на партньорства. Това ще включва ангажирането на широк кръг от публични, 
частни, и неправителствени организации, занимаващи се с изследвания на градската среда, с 
цел осигуряване на широко представителство на ЕС27 . Нашите подкрепящи организации, 
които включват заинтересовани страни от сферата на управлението на градската среда, ще 
бъдат от изключителна полза за проекта. Тези заинтересовани лица, включващи 
представители от неправителствения сектор, политици, бизнесмени, изследователи и 
преподаватели, вече са активно ангажирани с преодоляване на предизвикателствата на 
градското развитие. В допълнение към 13-те партньори, които съставляват консорциума на 
проект URBAN-NEXUS, още над 20 организации подкрепят предложената от партньорите в 
URBAN-NEXUS концепция като например: Европейската мрежа за здрави градове към 
Световната здравна организация (WHO), Международното дружество за градско и 
регионално планиране (ISOCARP), METREX (Европейска мрежа на големите градски 
региони и области) и Polis (Пан-европейска мрежа от общини и агенции за планиране на 
транспорта). Тази форма на пряка ангажираност ще помогне да се доразвие и укрепи 
връзката между заинтересованите страни и разработване на политики чрез ангажиране, 
съвместно определяне на приоритети и обмен на знания.  

Основан на гореизброените принцип, проектът преследва следните цели: • Насърчаване на 
иновативни подходи за решаване на проблеми, свързани със сложни и взаимосвързани 
въпроси, засягащи политиките, засягащи устойчивото градско развитие; • Повишаване на 
осведомеността, обмен на знания, сътрудничество и взаимодействие, основаващи се на 
структуриран диалог; • По-нататъшна дългосрочна стратегия на рамковата програма за 
научно сътрудничество чрез предоставяне на възможност за изграждане на партньорства.  

Вярваме, че това ще доведе до единен, ориентиран към решаване на проблемите подход, 
насочен към справяне със сложните предизвикателства, пред които са изправени 
съвременните Европейски градове. 

Предизвикателство пред Европа е ясно - страшните прогнози за изменението на климата и 
недостига на ресурси показват необходимостта от предприемането на спешни и 
координирани действия. Това не е времето да се действа в стил " всеки сам за себе си" или 
"на парче". Европейските градове трябва да работят заедно, отвъд традиционните 
ограничения, за разрешаване на сложните въпроси, пред които са изправени нашата околна 
среда и общество. Предложените от проекта дейности да насърчат ангажираността и да 
подкрепят разработването на рамкова програма за дългосрочно стратегическо съгласуване и 
сътрудничество между обвързаните с управлението на градската среда заинтересовани 
страни и съответно – постигането на устойчиво градско развитие. 
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Програма на работна среща по URBAN-NEXUS в София 

 
 

 
17 – 18 Ноември 2011, София  

„ Предизвикателствата пред нас” 

Ден 1 

10.00     Регистрация (кафе и чай) 

10.30     Откриване от г-жа Надя Николова-Деме, Столична община 

10.40     Въвеждане в URBAN-NEXUS 

11.00     
Пленарна сесия: Пред какви ключови предизвикателства са изправени европейски 
градове ? 

11.45     

Кръгла маса за обсъждане на ключови предизвикателства в областта на: 
- Изменение на климата 
- Здравеопазване и качество на живот 
- Устойчиво земеползване 

12.15     Обяд 

  

13.00     Кръгла маса – дискусии (продължение) 

14.00     Резултати от кръглата маса: Заключения и следващи стъпки 

14.45     Кафе и заключения от деня 

15.15  Тематично посещение: „София, справяща се със социалните предизвикателства”. 

17.15  Почивка 

19.00  Обиколка : Нощна София 

19.30   Първа работна вечеря 

22.00  Край на Ден 1 

  

„В търсене на предизвикателствата” 

Day 2  
09.00     Откриване: Преглед на приноса на предходния проект - URBAN-NEXUS. 

09.15     
Външен лектор: г-н. Йохан ван Зост, Община Амстердам и Хага и университета в 
Айндховен. 

09.45     Пленарна сесия: Елементи на успешните партньорства. 

10.15     Кафе-пауза 

10.30     

Кръгла маса - обсъждане на елементи на партньорствата: 
- Интегрирано градско управление 
- Обмен на информация и хармонизиране 
- Инструменти за по-добър диалог и сътрудничество 

11.45     Резултати от кръглата маса: Заключения и следващи стъпки 

12.15     Заключение на първата работна среща 

12.30     Обяд 

13.00     Край на Ден 2 и изпращане  
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Кратка информация за началната работна среща по 
проект URBAN NEXUS 
 
Проектът URBAN NEXUS стартира официално на 01.09.2011. Разнообразна група от 
изследователски и приложно – изследователски институти и организации от цяла Европа 
обединиха силите си, за да насърчат устойчивото градско развитие, да създадат дълготрайни 
партньорства между ключовите  заинтересовани страни. 
На 17-ти и 18-ти ноември бе организирана първата работна среща в София, България.  
 
Градовете са огнища на социален и икономически живот, но въпреки това те са изправени 
пред големи обществени предизвикателства. За да се справят с тези предизвикателства, се 
налага страните да си сътрудничат.  
URBAN-NEXUS ще съдейства за постигането на интегрирано и устойчиво градско развитие. 
URBAN-NEXUS ще повиши осведомеността и обмена на знания, ще идентифицира 
иновативни нови решения за справяне с проблемите на устойчивото развитие и ще  насърчи 
дълготрайните партньорства между различните заинтересовани страни. Приносът от страна 
на различните заинтересовани страни  в рамките на този подход е от решаващо значение. 

 

Дейностите по време на първата работна среща бяха фокусирани върху идентифициране на 
ключовите предизвикателства, пред които са изправени европейските градове, както и на 
основните градивни елементи при изграждане на партньорства и обмен на информация. 
Срещата се състоя  в сградата на „Съюз на архитектите”, София.  
 
Първият ден бе посветен на идентифицирането на предизвикателствата, с които се сблъскват 
европейските градове в рамките на теми като изменението на климата, здравеопазването и 
качеството на живот и устойчивото земеползване След представяне на първоначалните идеи, 
темите бяха широко дискутирани в организираните кръгли маси. Взаимосвързаността на 
темите изникна на преден план като  важен актив за проекта, който трябва грижливо да бъде 
управляван.  
В рамките на темата за устойчиво земеползване, фокусът ще бъде насочен към добрите 
примери за използване на земята и инструментите, необходими за това.  
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Късният следобед и вечерта бяха използвани за социални дейности. Столична община 
организира обиколка с екскурзовод на новите метростанции, при които съвременните 
тенденции вървят ръка за ръка с усилията за защита на културното наследство, датиращо от 
римско време. След обиколката с екскурзовод, като въведение в  много от културните 
забележителности на София,  участниците имаха възможността да продължат с дискусиите в 
неформална обстановка в традиционен български ресторант. 

 

В петък фокусът се измести към елементите, необходими за изграждане на партньорства. Г-н 
Йохан ван Зост (еколог - урбанист) даде своя принос, акцентирайки върху необходимостта от 
обща "точка на хоризонта", която да сплоти партньори и заинтересовани лица. Като друг 
важен елемент беше посочено и интегрирането на колкото може повече заинтересовани 
страни от различни страни и произход. В това отношение, URBAN-NEXUS има нужда да се  
свърже и да се учи и от други мрежи.  
 
За да се стиковат различните заинтересовани страни е жизнено важно  да се направи 
препратката и към различните сфери от политиката. Интегрираното градско управление в 
рамките на URBAN NEXUS е от съществено значение за развитието на по-устойчиви 
градове. Въвеждане на темите, обсъждани в четвъртък (изменение на климата, 
здравеопазване и качеството на живот и устойчиво и  земеползване) ще се използва за 
определяне на примери и модели за интегрирано развитие.  
 
Като цяло, срещата бе много продуктивна. Партньорите се споразумяха по някои от 
критичните последващи действия: следващата стъпка ще бъде изготвяне на обобщен доклад 
за адаптиране към изменението на климата. Това ще създаде въведение към  първия от серия 
диалози.  
 
В приложенията по-долу ще намерите по-подробни заключения, които са изготвени по 
време на първата работна среща за всяка тема, които URBAN NEXUS обхваща. 
 


