PROJEKTEK

VÁROSI TERÜLETEK
ZÖLDÍTÉSE KÖZÉPEURÓPÁBAN

A BERUHÁZÁS ÖSSZÉRTÉKE:
2 391 300 EUR
UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS:
2 005 050 EUR

Az Urban Green Belts (Városi zöldövezetek)
projekt célja, hogy hét közép-európai országban
új módokat keressen arra, hogyan irányíthatják
közösen a lakosok és a helyi önkormányzatok
a városi zöldterületeket. Az ERFA által támogatott
kezdeményezésnek köszönhetően a helyi
környezet és az életminőség virágzásnak indult.

Végezetül a harmadik stratégia – az együttműködésen alapuló
irányítás – annak módjait vizsgálta, hogyan kommunikálhatnának egymással és dolgozhatnának együtt az érdekelt felek
és a helyi önkormányzatok szervezeti egységei a zöld területekkel kapcsolatban. Ehhez a stratégiához tartozik egy, a helyi
önkormányzatok számára készült képzési útmutató.

A

A projekt partnerei nyolc, a helyi önkormányzatokkal együtt megtervezett kísérleti fellépés keretén belül tesztelték a stratégiákat.
Az ebből fakadó eredmények befolyásolták a regionális szintű
környezettudatos cselekvési terveket, és számos kezdeményezés
a Városi zöldövezetek projekten kívül is folytatódott.

Tartós hatás

parkok, erdőségek és nyilvános kertek jelentik a városok
„tüdejét”. A lakók itt lazíthatnak a friss levegőn, ezenkívül pedig ezek a területek hozzájárulnak a biológiai
sokféleség és a levegőminőség javításához, a zajszint csökkentéséhez, és növelik a környék vonzerejét.

Budapesten például más városrészekre is kiterjesztettek egy
programot, amely keretén belül 26 zöldfelületet került a lakosság gondozásába. A szlovéniai Mariborban pedig egy érdekelt
fél egyik városi zöldterülettel kapcsolatos felújítási terveit
belefoglalták a helyi felújítási tervbe.

Hét közép-európai ország tíz önkormányzata és kutatóhelye
keresett új módokat arra, hogyan érhetők el ezek a vonzó
célok. Az elért eredmény a Városi zöldövezetek elnevezésű
projekt és az Okos (Ön)kormányzás Kézikönyv, amelyek a projekt weboldalán érhetők el.

A projektben részt vevő régiók az ötleteiket és az eszközeiket
is megosztották egymással. A lengyelországi Krakkó saját
gondozási program fejlesztésén dolgozik, amelyben a krakkói
lakosok vesznek majd részt. Mindeközben a Padovában (Olaszország) fejlesztett adatgyűjtési alkalmazást Zadarban (Horvátország) is használják a területtel kapcsolatos nyilvántartás
bővítése céljából.


Intelligens stratégia
Három év alatt a partnerek három kormányzási stratégiát
dolgoztak ki, amelyek intelligens technológián, valamint az
érdekelt felek és a közigazgatási szervek közötti együttműködésen alapulnak.
Az első a geoinformatika adta lehetőségeket vette szemügyre.
A kutatók kifejlesztettek egy intelligens tervezési eszközt, amely
műholdas adatokat felhasználva segít a regionális tervezőknek
eldönteni, hogyan hasznosítsák és gondozzák a zöldterületeket,
illetve hogy fenntarthatók-e vagy nyereségesek-e egyáltalán.
A második stratégia a közösség bevonására összpontosított.
A Városi zöldövezetek projekt olyan technikákról való áttekintést
készített, amelyek ösztönzik a helyieket az ötletelésre, irányítási
tervek megvalósítására és nagyobb tudatosságra arra vonatkozóan, hogyan támogathatják a környékbeli zöld erőforrásokat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html
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PROJEKTEK

VISELHETŐ ORVOSTECHNIKAI
ESZKÖZ KORSZERŰSÍTI
A BETEGELLÁTÁST
Belga és német tudósok egy olyan viselhető
eszközt fejlesztettek ki, amely valós időben követi
nyomon a kórházi páciensek életjeleit. Az ERFAalapoknak köszönhetően megvalósult, határokon
átívelő „wearIT4health” elnevezésű projekt
keretében kifejlesztett betegmonitor
kényelmesebbé teszi a kórházi tartózkodást, és
megkönnyíti az elfoglalt ápolók és orvosok
munkáját, így több idejük marad a gyógyításra.

A BERUHÁZÁS ÖSSZÉRTÉKE:
4 617 460 EUR
UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS:
2 308 730 EUR

vagy szerkeszthetik a fájlt, hogy csak a legfontosabb adatok
maradjanak meg.
A feldolgozással kapcsolatos funkciók célja az adattömegek
rendezése, amely segít a személyzetnek abban, hogy a lehető
legjobb döntéseket hozzák a páciensekkel kapcsolatban. Az
eszköz a korai előrejelző rendszer segítségével pontszámot
számít ki az adatokból, amely fontos jelzésként szolgál az
orvosok számára, ha gond van. Már megkezdődött egy ennél
is kifinomultabb előrejelző rendszer fejlesztése, amely képes
lesz a szívrohamhoz hasonló súlyosabb problémákkal kapcsolatos kockázatok jelzésére.

A

Kereskedelmi együttműködés

kis méretű eszköz segíti azon kórházi páciensek megfigyelését és nyomon követését, akik már nem szorulnak
állandó ápolásra a sürgősségi vagy intenzív ellátásban.

A wearIT4health eszközt úgy tervezték meg, hogy kompatibilis
legyen a Belgiumon, Hollandián és Németországban található
Maas–Rajna eurorégió különböző kórházainak informatikai
rendszereivel.

A kórházi pácienseket gyakran különböző gépekre kötik, és ezek
más és más életjelet követnek nyomon. A wearIT4health eszköz
ötféle jelet mér egyszerre: pulzust, oxigéntelítettséget, légzésszintet, a vérnyomás változását és a bőr hőmérsékletét.
Az adatok közvetlenül a páciens kórházi adatlapjára kerülnek.

A rendszert a régió kórházai és technológiai vállalkozásai
alkották meg, míg az orvosok és ápolók a specifikációk jóváhagyásával foglalkoztak, hogy a végeredmény minél jobban
tükrözze a valóságot. A projektcsapat munkáját orvosi, üzleti
és jogi szakértők is segítették.

Mivel az eszköz hordozható és a működéséhez nincs szükség
kábelekre, a wearIT4health sokkal kényelmesebb a hagyományos monitoringeszközökhöz képest. Lehetővé teszi a személyzet számára a páciensek osztályok közötti szállítását anélkül,
hogy különféle gépeket kellene szét-, majd összekapcsolniuk.
A páciensek szabadabban mozoghatnak a kórházban, miközben a biztonságos nyomon követésük biztosított.

Laboratóriumi tesztek elvégzésével bizonyosodtak meg az
eszköz biztonságáról, valamint arról, hogy az megfeleljen az
egészségügyi követelményeknek. A szerkezetet körülbelül 60
páciensen tesztelték a Maas–Rajna eurorégió különböző
kórházaiban.

A személyzet támogatása

Amint a wearIT4health partnerei biztosak lesznek abban, hogy
a prototípus készen áll a használatra, egy vállalatnak továbbítják majd a technológiát, amely elvégzi rajta a kereskedelmi
gyártáshoz szükséges végső fejlesztéseket. A határrégió kisés középvállalkozásai, illetve technológiatranszfer-hivatalai
is segítenek abban, hogy a forgalmazásra és betegellátásra
való átmenet minél gördülékenyebb legyen.


Az eszköz adta kényelem a nyilvántartásra is kiterjed.
A wearIT4health megkönnyíti a páciensadatok gyűjtését, naplózását és elemzését.
Az ápolóknak már nem kell rögzíteniük a nap folyamán összegyűjtött, különböző gépekről származó adatokat, így több
idejük jut arra, hogy az ellátásra és gyógyászati feladatokra
koncentráljanak. Az orvosok gyorsan ellenőrizhetik az adatokat
a központi nyilvántartásban, megjegyzéseket fűzhetnek hozzá

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
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AZ EGYENLŐSÉG
ERŐSÖDÉSE ÍRORSZÁGBAN
ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN

A BERUHÁZÁS ÖSSZÉRTÉKE:
1 453 220 EUR
UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS:
1 235 240 EUR

Inspiráló közreműködés

Egy uniós finanszírozású béketeremtő projektnek
köszönhetően az ír határ mindkét oldalán élő nők
vezető szerepekhez jutnak a közösségeikben.

Minden központ képzésben részesült, hogy segítse a tagjait
a közéleti és politikai döntéshozatalban való részvételben.
A képzések a közszereplésre, a vezetői készségekre, a szakmai
fejlődésre, a konfliktuskezelésre és a kulturális sokszínűségre
fókuszáltak. A résztvevők azt is megtanulhatták, hogyan születnek a jogszabályok a határ északi és déli oldalán.

É

szak-Írország és Írország határmegyéi évekig szenvedtek
a történelmi konfliktus következményeitől. Azzal, hogy
mindkét régióban igyekszik biztosítani a helyi nők önrendelkezésének elősegítését, a Next Chapter (Következő fejezet)
projekt célja, hogy kezelje a nemek közötti különbséget, valamint hogy hozzájáruljon a békéhez, valamint a megbékélést
szorgalmazó erőfeszítésekhez.

A tagok továbbá egyéni képzést is igénybe vehettek. Több mint
670 ilyen képzést szerveztek 167 nő számára.

A projekt keretén belül 10 központot jelöltek ki, ahol a helyi
nők rendszeresen találkozhatnak. A központok többsége eddig
Észak-Írországban volt, de a határhoz közeli ír városok, például
Letterkenny és Cavan is képviseltették magukat.

A projekt ezenkívül segített a nőknek a politikai folyamatokba
való bekapcsolódásba, és lehetővé tette számukra az írországi és észak-írországi politikusokkal való találkozást. Több
mint 80 nő látogatott el idegenvezető kíséretével az ír alsóházba (Dáil Éireann) és az észak-írországi nemzetgyűlésbe
(Stormont).

Összesen csaknem 310, különféle hátterű és életkorú nő vett
részt a havonta megrendezett eseményeken. A kapcsolatépítésre szolgáló eseményeken találkozhattak egymással
a különböző központok, és tanulhattak az azokra ellátogató
előadóktól.

Kilenc résztvevőből azóta politikus lett, 14 másik tagnak pedig
sikerült kinevezést kapnia nyilvános testületekben, például
iskolákban és nem kormányzati szervezetekben. Ráadásul
a hozzájárulásuknak köszönhetően a társadalmi befogadás
és az inkluzivitás is javulásnak indult.


Minden központ kifejlesztett egy közösségi projektet, amely
az egyenlőség, a béke és a megbékélés elősegítésével foglalkozik. Az írországi Louthban a közösség tagjai felmérték a helyi
nők igényeit, és beszámolót tettek közzé az előttük tornyosuló
akadályokról. Newtownabbey városában a közösségi projekt
egy utcai falfestmény volt, amelynek célja, hogy felhívja a környék figyelmét annak múltjára, jelenére és jövőjére.
A központok irányítását függetlenül és maguk a nők vezették,
és a tagok egymás között választottak elnököt, titkárt és kincstárnokot. A csapatok ezután kezdték meg a toborzási folyamatot, és új tagok mentorálásába kezdtek a munka folytatása
érdekében.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

https://www.thenextchapter.eu/
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