
Υβριδικά Πάρκα

Συνδυάζοντας δεξιότητες, δημιουργώντας συμπράξεις και ενισχύοντας του
πόρους των πάρκων για βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη

Τα πάρκα και οι κήποι, τόσο ιστορικά όσο και σύγχρονα, αποτελούν εντατικά διαχειρίσιμα περιβάλλοντα 
υψηλής ποιότητας. Συμβάλλουν στην ελκυστικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ταυτότητα πόλεων και 
περιοχών, καθώς επίσης και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών τους.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης δημόσιων πάρκων και κήπων,
συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και στις πολιτικές προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης της συνεισφοράς των πάρκων σε 
οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς, του συνδυασμού των βέλτιστων προοπτικών για 
τη δημιουργία συμπράξεων και την αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και μέσω της 
προώθησης οδηγιών για την ενσωμάτωση των προαναφερθέντων σε τοπικές και περιφερειακές πολιτικές για 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτές οι πολιτικές διασφαλίζουν ότι οι διαφορετικές λειτουργίες του κάθε πάρκου μπορούν να λειτουργήσουν 
από κοινού. Αυτό μπορεί να παρομοιαστεί με ένα υβριδικό όχημα, στο οποίο δύο πηγές ενέργειας και δύο 
κινητήρες συνδυάζονται, κάνοντας χρήση των μεμονωμένων πλεονεκτημάτων τους, για να 
αλληλοϋποστηριχτούν και να ενισχύσουν την απόδοση και τη βιωσιμότητα. Αντίστοιχα, προέκυψε και η ιδέα 
των «υβριδικών πάρκων».

Στο εταιρικό σχήμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αρκετές πόλεις και περιοχές, οι οποίες, εδώ και χρόνια, 
προωθούν ενεργά και αξιοποιούν τα πάρκα σε ένα ευρύτερο επίπεδο πολιτικής, όπως σε επίπεδο οικονομικής 
ανάπτυξης, διαφοροποίησης των αγροτικών περιοχών, προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, φυσικών 
τοπίων και περιβάλλοντος και αστικής ανάπλασης.

Μεταξύ των 16 εταίρων, υπάρχουν επίσης μερικοί «νεοφερμένοι», οι οποίοι ξεκίνησαν πρόσφατα αντίστοιχες 
ενέργειες. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κληρονομιάς Κήπων EGHN (το οποίο ξεκίνησε το 2003 ως πρόγραμμα 
INTERREG IIIB NWE) ενέπνευσε και δημιούργησε αυτή τη συνεργασία, στην οποία συμπεριλήφθηκαν και 
μερικοί νέοι εταίροι και χώρες.

Το σύνολο των εταίρων αναγνωρίζει τους μοναδικούς πόρους των πάρκων και κήπων, τα πλεονεκτήματα της 
συνεργασίας και την αναγκαιότητα της επίτευξης πρόσθετων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
οφελών για τον περιορισμό των κινδύνων ύφεσης ή απώλειας, εξαιτίας αντικρουόμενων χρήσεων ή 
χρηματοδοτικών περικοπών.

Η κλιματική αλλαγή είναι μία αυξανόμενη απειλή, οι επιπτώσεις της οποίας δεν είναι σαφείς. Στο άμεσο 
μέλλον, η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τη χλωρίδα, καθώς και δομές των πάρκων. Ως πράσινες περιοχές 
αναψυχής, τα πάρκα και οι κήποι θα προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες. Τέλος, τα πάρκα πρόκειται να
διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο σε στρατηγικές πρόληψης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας, για παράδειγμα, 
με τη μορφή πράσινων διαδρόμων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Οι δράσεις του προγράμματος καλύπτουν τους τρεις πυλώνες της αειφορίας μέσα από μεμονωμένες και 
αλληλένδετες ενέργειες, βασισμένες στην εμπειρία και τους πόρους του εταιρικού σχήματος, καθώς και τους 
στόχους του «Hybrid Parks». Οι μελέτες καλών πρακτικών περιλαμβάνουν «Οικονομία: Τουρισμός και αστική 
ανάπλαση», «Κοινωνία: Ενεργή συμμετοχή του κοινού» και «Περιβάλλον: Ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης».

Η έρευνα και μελέτη περιπτώσεων, οι οποίες αξιοποιούν τα πάρκα και τους κήπους στα πλαίσια οικονομικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης πραγματοποιείται μέσω της υλοποίησης δύο εργαστηρίων για 
κάθε έναν πυλώνα της αειφορίας. Έξι επιπλέον, διατομεακά ή «υβριδικά» εργαστήρια διερευνούν το 
συνδυασμό αυτών των προσεγγίσεων για την ενίσχυση της συνεισφοράς και των συμπράξεων των πάρκων με 
πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, αειφορίας και άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής.



Οι εκπαιδευτικές εκδρομές που θα πραγματοποιηθούν στη Μεγάλη Βρετανία (κύριος στόχος: οικονομία), τη 
Σουηδία (κοινωνικά ζητήματα) και την Κάτω Αυστρία (περιβάλλον), καθώς και τέσσερα ανοιχτά συνέδρια 
ενισχύουν επίσης και προωθούν την πανευρωπαϊκή ανταλλαγή και μεταφορά εμπειριών και πρακτικών. Αυτές 
τροφοδοτούν βελτιωμένες δεξιότητες, πολιτικές και περιφερειακά αναπτυξιακά πλάνα, προασπιζόμενα από 
τοπικές ομάδες υποστήριξης.

Το τελικό συνέδριο στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία παρουσιάζει την έκθεση του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων των μελετών περίπτωσης καλών πρακτικών και το πρότυπο «Hybrid Parks Model» για 
ολοκληρωμένη διαχείριση των πάρκων, στα πλαίσια πολιτικών και μέτρων βιώσιμης αστικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

www.hybridparks.eu
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