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Hybrid Parks: Wzmocnienie zasobów ogrodów i parków na rzecz 
zrównoważonego rozwoju poprzez połączenie ich potencjałów i promowanie 

synergii 

2.6 Dziedzictwo kulturowe i krajobraz 

 

Czas trwania: od stycznia 2012 do grudnia 2014 roku 
 

Partner wiodący: Fundacja Schloss Dyck – Centrum Sztuki Ogrodowej 

i Projektowania Krajobrazu (Niemcy), 
 

Partnerzy: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, Kancelaria Stanu Nadrenia 
Północna-Westfalia (Niemcy), Rada Regionalna Nadrenii (Niemcy), 
Stowarzyszenie Regionalne Westfalia-Lippe (Niemcy), Miasto Linkoping 
(Szwecja), Miasto Lund (Szwecja), Gmina Paola (Malta), Uniwersytet w Turku 
(Finlandia), Region Południowych Wysp Egejskich (Grecja), Region Umbria 
(Włochy), Region Emilia-Romania (Włochy), Platforma Ogrodowa Dolnej Austrii 
(Austria), Obywatelskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska (Austria), 
Stowarzyszenie Parków i Ogrodów w Bretanii (Francja), Rada Okręgu Cheshire 
West i Chester (Wielka Brytania) 
 

Budżet całkowity: 2 411 182 €  
Dofinansowanie z EFRR: 1 858 523,40 €  
Dofinansowanie dla ŚOB: 129 011,30 € 
 

OPIS PROJEKTU 
 

Celem projektu jest to, aby parki i ogrody były w pełni wykorzystywane na rzecz 
zrównoważonego rozwoju miast i regionów, jak również na potrzeby projektów 
związanych z łagodzeniem zmian klimatycznych. Istotne jest wzmocnienie 
i wykorzystanie możliwości tych obszarów dla celów ekonomicznych, 
społecznych czy ekologicznych. Tereny parkowe wkrótce zaczną również 
spełniać ważną funkcję w planach mających na celu ograniczenie wpływu zmian 
klimatycznych, np. poprzez tworzenie zielonych korytarzy. Jako zielone i chłodne 
oazy, parki i ogrody będą przyciągać większą liczbę odwiedzających. 
 

Nazwa projektu (Hybrid Parks) nasuwa na myśl porównanie do samochodu 
hybrydowego, gdzie dwa źródła energii i dwa silniki zostały połączone w taki 
sposób, że zalety każdego z nich wzajemnie się uzupełniają i są wykorzystywane 
we wspólnym celu. Analogiczne zasady leżą u podstaw funkcjonowania parków 
hybrydowych. 
 

Projekt „Parki hybrydowe” obejmuje indywidualne, wzajemnie opierające się 
na sobie działania w trzech centralnych obszarach zrównoważonego rozwoju. 
Wszystkie te poczynania wykorzystują doświadczenia i zasoby partnerów 
projektu oraz umożliwiają ich wymianę. Planuje się opracowanie na przykład 
analizy potencjału parków i ogrodów w zakresie turystyki, rewitalizacji miast, 
aktywnego udziału ludności bądź podnoszenia świadomości ekologicznej. 
 

W każdym przypadku dwa warsztaty poświęcone będą waloryzacji parków 
pod kątem polityki gospodarczej, środowiskowej i społecznej. Podczas sześciu 
interdyscyplinarnych warsztatów dotyczących parków hybrydowych partnerzy 
podejmą próbę połączenia tych koncepcji w najlepsze kombinacje i uzupełnienia 
ich tak, by pomnażały pozytywne efekty i stwarzały synergię pomiędzy 
strategiami zrównoważonego rozwoju a projektami poświęconymi 
dostosowaniu do zmian klimatycznych. Ponadto zaplanowano wizyty studyjne 
w Wielkiej Brytanii, podczas której odbędą się liczne warsztaty i seminaria 
(główny aspekt: gospodarka), Szwecji (sprawy społeczne) i Dolnej Austrii 
(środowisko), jak również cztery konferencje sprzyjające wymianie doświadczeń 
w skali europejskiej i przekazywaniu najlepszych praktyk pomiędzy regionami 
partnerskimi. 
 

www.hybridparks.eu 
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Zdjęcia udostępnione przez partnera projektu – 
Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie 
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