
 

Periurban Parks: Poprawa warunków środowiskowych 
na pograniczach obszarów miejskich 

 2.4 Różnorodność biologiczna i ochrona dziedzictwa naturalnego 

 

Czas trwania: od stycznia 2010 do grudnia 2012 roku 

Partner wiodący: Region Toskania (Włochy)  

Partnerzy: Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach, 
FEDENATUR Europejska Federacja Metropolitalnych i Podmiejskich 
Terenów Przyrodniczych i Otwartych (Hiszpania), Urząd Miasta Aberdeen 
(Wielka Brytania), Zarząd Parku Narodowego Witosza (Bułgaria), Miasto 
Koszyce (Słowacja), Region Lombardia (Włochy), Zarząd Parku 
Narodowego Danube-Ipoly (Węgry), Metropolitalne Biuro Obszarów 
Naturalnych w Lille (Francja), Czeski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych 
w Pradze (Czechy), Region Andaluzja (Hiszpania), Rada Generalna Seine-
Saint-Denis (Francja), Miasto Lizbona (Portugalia), Agencja Rozwoju 
Okręgu Larnaka (Cypr)  
 
Budżet całkowity: 2.2288.527,00 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1.805.633,00 € 

Dofinansowanie z EFRR dla GZM: 95 675,15 € 

OPIS PROJEKTU 

Głównym celem jest poprawa efektywności zarządzania terenami typu 

„Periurban Parks”, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ich ochrony 

i utrzymania bioróżnorodności. Założenia wypracowane przez partnerów 

w dokumencie pn. „Wspólna Metodologia” będą sprawdzane w ramach 

4 akcji pilotażowych na terenie Czech, Włoch, Słowacji i Cypru.  

Pojęcie „Periurban Parks” oznacza tereny pomiędzy miastem a jego 
otoczeniem, czyli tereny znajdujące się w zasięgu oddziaływania obszarów 
zurbanizowanych, położone na obrzeżach miasta lub w jego sąsiedztwie. 
Metropolia „Silesia” wraz z partnerami z miastem Aberdeen (Wielka 
Brytania) oraz Saint Denis (Francja) jest tzw. partnerem wspierającym, 
przypisanym do słowackiego projektu pilotażowego. Dotyczy 
on zagospodarowania dwóch parków położonych w północnej części 
Koszyc: Parku Moňok i Parku Bankov.  
 
Działania podejmowane w projekcie:  

1. Analiza terytorialna w oparciu o zdefiniowany model analizy;  
2. Tworzenie wspólnej metodologii rozwoju i zarządzania terenami 

zielonymi na pograniczach obszarów miejskich;  
3. Ocena realizacji działań pilotażowych w celu weryfikacji opracowanej 

metodologii (akcje pilotażowe nie będą realizowane w Polsce);  
4. Działania promocyjne: regionalne, krajowe i na obszarze EU;  

 
Analiza terytorialna umożliwia opracowanie wspólnej metodologii 
rozwoju i zarządzania terenami zielonymi na pograniczach obszarów 
miejskich, co następnie będzie testowane w czterech lokalizacjach, 
a wyniki zostaną zaprezentowane w postaci raportu końcowego.  

 

http://www.periurbanparks.eu 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C 

Zdjęcia obrazujące realizację działań pobrane zostały 
ze strony projektu  

http://www.periurbanparks.eu/

