SAJTÓANYAG 7. SZÁM - 2014. április

KOPPENHÁGÁBAN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A 7. AQUA-ADD PARTNERI TALÁLKOZÓ

Április első napjaiban (2014. április 1-4.) látogattak az Aqua-add partnerek a dán partner városába,
Koppenhágába. A résztvevők egyrészt tematikus ülések keretében vitatták meg az egyes
témákban elért eredményeket, a még elvégzendő feladatokat, másrészt számos helyszíni látogatás
keretében ismerkedtek meg a koppenhágai önkormányzat vízgazdálkodással és klímaváltozással
kapcsolatos tevékenységeivel, fejlesztéseivel, projektjeivel.
A koppenhágai találkozó fókuszában a város klímaadaptációs tervének, illetve a kapcsolódó,
extrém esőzésekre, felhőszakadásokra vonatkozó tervének, fejlesztéseinek megismertetése állt.
A résztvevők részletes betekintést nyerhettek a tervekbe, számos jelenleg is futó fejlesztésbe,
tevékenységekbe, valamint az átfogó stratégiák és specifikus megoldások egyes elemeibe.
Megvitatták a jó gyakorlatokat, a kapcsolódó szakpolitikai megoldásokat és reflektáltak azok
elemeire.
A partnereknek lehetősége nyílt a svédországi Malmö városába látogatni, ahol érdekes és
informatív előadásokat hallhattak a város vizeivel, klímaadaptációs tevékenységeivel kapcsolatos
új fejlesztésekről. A svéd vendéglátó a Swedish Resilient Regions Association volt.
További helyszíni látogatásokra került sor a koppenhágai Sankt Kjelds negyedbe (dán
mintaterület), a Tåsinge Plads, Bryggervangen (helyi zöld klíma projekt), a Fælledparken
területére, valamint megtekintésre került néhány, városi vízfelület fejlesztést bemutató terület is,
a St. Annæ Plads, az Amager Strandpark és Ørestaden.
A találkozó utolsó napja a döntéstámogató eszköz (Decision Support Tool, DST), a jógyakorlatok és
a szakpolitikai javaslatok témáinak, illetve a kapcsolódó partneri feladatok megvitatásával telt.
A projekt záró rendezvénye Magyarországon kerül megrendezésre 2014. szeptemberében, így
részletesen megbeszélésre kerültek a vonatkozó teendők is.
Az Aqua-add projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a 11 partner társfinanszírozásában
valósul meg az Interreg IVC program keretében.
További információ: www.aqua-add.hu (magyar) és www.aqua-add.eu (angol)
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Rövid információk a szerkesztőknek:
• Az AQUA-ADD a ‘Deploying the added value of water in local and regional development’ (Vízfelületek
által nyújtott hozzáadott érték beépítése és kiaknázása a helyi és regionális fejlesztésekben) rövidítése
• Az AQUA-ADD projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az INTERREG IVC program
keretében valósul meg
• Az AQUA-ADD project 8 EU régió 11 intézményének együttműködése
• Az AQUA-ADD projekt célja az ismeretek és tapasztalatok megosztása a résztvevő partnerekkel, a
vizekben rejlő lehetőségek jobb kiaknázása (gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból) az
urbanizált területeken, illetve a vízgazdálkodási kérdéseknek a területfejlesztésbe történő
integrálásának javítása.
Aqua-add projekt partnerek
LP - Municipality of Eindhoven, Hollandia - www.eindhoven.nl
P2 - Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Magyarország http://tiktvf.zoldhatosag.hu
P3 - Debreceni Egyetem Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Központ, Magyarország www.envm.unideb.hu
P4 - Municipality of Imperia, Olaszország - www.comune.imperia.it
P5 - University of Genoa, Olaszország - www.unige.it
P6 - Bremerhaven Municipality, Németország - www.bremerhaven.de
P7 - City of Copenhagen, Dánia - www.kk.dk
P8 - Municipality of Sofia, Bulgária - www.sofia.bg
P9 - Aveiro Region Intermunicipal Community, Portugália - www.regiaodeaveiro.pt
P10 - University of Aveiro, Portugália - www.cesam.ua.pt
P11 - Greater Lyon, Franciaország - www.grandlyon.com

