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Periurban Parks
Průvodce
1. Existuje v oblasti nějaký významný environmentální prvek (např. zalesněné plochy, mokřady nebo vodní cesty, přírodní dědictví, atd.)? 
2. Vyznačuje se již park oblastmi, u kterých byla formálně uznána ochrana životního prostředí (např. lokalita významná pro společenství, zvláštní chráněná oblast, lokalita významná pro region)? 
3. Je v oblasti parku rozšířeno zemědělské využití půdy (např. zvětšování zemědělských ploch, kvalita obdělávání, tradiční zemědělské systémy, zemědělské systémy se zaměřením na krajinu/životní prostředí)?
4. Vyznačuje se oblast parku výskytem půdy, u které je nutná obnova nebo rekultivace v důsledku intenzivní lidské činnosti (např. opuštěné bývalé důlní nebo průmyslové oblasti, smetiště, opuštěné skládky, atd.)? 
5. Je oblast parku v přímém kontaktu s hustě osídlenými městskými oblastmi a/nebo se nachází uvnitř městského systému?  
6. Vyznačuje se oblast parku komplexními ekosystémy, které jsou výsledkem lidské činnosti (např. zalesněné oblasti, menší ekologické sítě, atd.)?
7. Nachází se oblast parku na půdě, na kterou se vztahuje místní politika pro obnovu zanedbaných nebo bývalých zemědělských oblastí (např. brownfields)?
8. Jsou služby nabízené parkem určeny převážně pro místní využití a/nebo jsou určeny místním obyvatelům (např. dětská hřiště, městské parcely, formálně navržené zelené plochy, atd.)?
Část 1.
Politické/regulační aspekty
1. Je periurbánní park uznáván vnitrostátními/regionálními zákony za park se specifickou typologií?
2. Vztahuje se na park specifický nástroj plánování (např. plán rozvoje parku, hlavní plán, městské plánování v oblasti)?
3. Je park spravován jedním subjektem, který koordinuje různé institucionální a teritoriální úrovně a sektory?
Správní aspekty
4. Podporuje správní a rozvojová struktura parku zapojení zúčastněných stran?
5. Má park strukturované mechanismy pro zapojení zúčastněných stran při definování funkcí a činností parku?
6. Je park spravován specificky vytvořenou veřejnou nebo veřejnou/soukromou agenturou?
7. Má park připravenou středně nebo dlouhodobou strategii pro správu a rozvoj parku a pro vyhodnocování akcí/činností?
Environmentální aspekty
8. Je park považován za klíčový prvek v rámci výstavby zelené sítě, aby se zamezilo nekontrolovanému růstu městské aglomerace?
9. Má/aplikuje park aktivní strategie pro ochranu a posílení zelených ploch a biodiverzity?
10. Má/aplikuje park aktivní strategie pro zmírnění a snížení dopadů lidské činnosti v parku?
Část 2 - 1/3
11. Má park připravenou formální strategii pro vymezení svých funkcí a jejich přiřazení různým oblastem parku?
Společenské a komunikační aspekty
12. Má park sociální strategii pro zapojení uživatelů parku, a to ve smyslu vzdělávacích programů i provozního zapojení (např. monitoring návštěvníků, dobrovolnická činnost)?
13. Má park strategie a/nebo činnosti poskytující informace o důležitosti jeho kulturního dědictví?
Kulturní aspekty
14. Má park konkrétní plány pro obnovu kulturního dědictví a pro péči o kulturní dědictví nebo takových plánů využívá?
Ekonomické aspekty
15. Je stávající nebo předpokládaná výše finančních prostředků parku dostatečná pro pokrytí jeho různých potřeb?
16. Získává park finanční prostředky převážně z veřejných zdrojů?
17. Má park významné příjmy z činností (slučitelných s péčí o životní prostředí), které jsou v parku provozovány (např. ekoturistika, ekologické zemědělství v malém rozsahu, lesnictví)?
Část 2 - 2/3
Aspekty týkající se dostupnosti infrastruktury
18. Podílí se správa parku aktivně na definování rozvoje infrastruktury, která se parku týká (např. plánování výstavby nových bytů nebo silnic)?
19. Mohou se obyvatelé města do parku snadno dostat veřejnou dopravou?
20. Je vnitřní síť mobility parku dostatečně vybavena k tomu, aby umožnila uživatelům trvale udržitelný a příjemný přístup (např. cyklistická síť, stezky, návštěvnická centra, odpočívadla)?
21. Je park dostupný různým kategoriím uživatelů, včetně těch se sníženou mobilitou?
Část 2 - 3/3
Kategorie A Přírodní park
Tento typ parku  zahrnuje oblasti, které se vyznačují vysokou přírodní, biologickou a krajinnou nebo kulturní hodnotou. Obecně platí, že pro tento typ parků je charakteristická vysoká míra rostlinné a živočišné biodiverzity.
Nařízení a omezení týkající se využití tohoto typu území existují na evropské (NATURA 2000), národní a/nebo regionální a místní úrovni. Zákony o ochraně přírody často poskytují přímá pravidla využívání těchto ploch a rámce povolených činností. Zákaz určitých forem využití příslušného území může mít významný dopad na proces rozvoje.
Parky, které spadají do této kategorie: 
Navržené osvědčené postupy:
Váš park je podobný:
Žádná další kategorie.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Prohlédněte si osvědčené postupy parků mimo periurbánní konsorcium:
Kategorie B Ekologický zemědělský krajinný park
Tento typ parků v sobě spojuje přírodní a uměle vytvořené plochy, ke kterým mohou patřit ekologické oblasti, jako například zelené koridory, zemědělské půdy (pole s pěstovanými plodinami, apod.) nebo lesy či mokřady. 
Tento typ parků není předmětem žádného konkrétního evropského nařízení (i když byl zohledněn na evropské úrovni, zejména ve vyjádření Evropského hospodářského a sociálního výboru (EESC) z roku 2004, které se týkalo zemědělství v příměstských oblastech), ale vztahuje se na něj řada zákonů a politik na národní a místní úrovni.
Parky, které spadají do této kategorie: 
Navržené osvědčené postupy:
Váš park je podobný:
Žádná další kategorie.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Prohlédněte si osvědčené postupy parků mimo periurbánní konsorcium:
Kategorie C Městský krajinný park
Tento typ parků představuje zelené oblasti, které se nachází v těsné blízkosti nebo uvnitř městské oblasti. Zároveň plní celou řadu funkcí, které souvisí s místním využitím těchto zelených ploch a které jsou určeny pro místní obyvatele. 
Vzhledem k tomu, že do této kategorie mohou spadat různé typy parků, vztahuje se k nim řada právních předpisů a politik na národní i místní úrovni (např. plány správy lesů, místní plány týkající se zelených ploch, plány městského rozvoje).
Parky, které spadají do této kategorie: 
Navržené osvědčené postupy
Váš park je podobný:
Žádná další kategorie.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Prohlédněte si osvědčené postupy parků mimo periurbánní konsorcium:
Kategorie D Postindustriální krajinný park
Tento typ parků představuje krajinu, která byla dříve do určité míry uměle denaturována nebo upadala (včetně bývalých průmyslově využívaných oblastí a skládek), ale byla částečně nebo plně obnovena. Konkrétní forma obnovy se v jednotlivých případech liší, ale vede ke vzniku nové, člověkem vytvořené krajiny a archeologických prvků, přičemž často je obnova založena na přírodních kvalitách příslušné oblasti. 
Doporučení nebo nařízení týkající se využití prostředí v tomto typu parků mohou být vydávána místními orgány a mohou k nim patřit místní politiky nebo rámcové plány na obnovu poškozené nebo zanedbané oblasti.
Parky, které spadají do této kategorie: 
Navržené osvědčené postupy
Váš park je podobný:
Žádná další kategorie.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Prohlédněte si osvědčené postupy parků mimo periurbánní konsorcium:
Váš park nelze zařadit do konkrétní kategorie.
Navržené osvědčené postupy
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Pro váš park existují navržené osvědčené postupy.
Pro váš park neexistují žádné navržené osvědčené postupy.
Prohlédněte si osvědčené postupy parků mimo periurbánní konsorcium:
Kategorie A Přírodní park
Tento typ parku zahrnuje oblasti, které se vyznačují vysokou přírodní, biologickou a krajinnou nebo kulturní hodnotou. Obecně platí, že pro tento typ parků je charakteristická vysoká míra rostlinné a živočišné biodiverzity.
Nařízení a omezení týkající se využití tohoto typu území existují na evropské (NATURA 2000), národní a/nebo regionální a místní úrovni. Zákony o ochraně přírody často poskytují přímá pravidla využívání těchto ploch a rámce povolených činností. Zákaz určitých forem využití příslušného území může mít významný dopad na proces rozvoje.
Parky, které spadají do této kategorie: 
Kategorie B Ekologický zemědělský krajinný park
Tento typ parků v sobě spojuje přírodní a uměle vytvořené plochy, ke kterým mohou patřit ekologické oblasti, jako například zelené koridory, zemědělské půdy (pole s pěstovanými plodinami, apod.) nebo lesy či mokřady. 
Tento typ parků není předmětem žádného konkrétního evropského nařízení (i když byl zohledněn na evropské úrovni, zejména ve vyjádření Evropského hospodářského a sociálního výboru (EESC) z roku 2004, které se týkalo zemědělství v příměstských oblastech), ale vztahuje se na něj řada zákonů a politik na národní a místní úrovni.
Parky, které spadají do této kategorie: 
Kategorie C Městský krajinný park
Tento typ parků představuje zelené oblasti, které se nachází v těsné blízkosti nebo uvnitř městské oblasti. Zároveň plní celou řadu funkcí, které souvisí s místním využitím těchto zelených ploch a které jsou určeny pro místní obyvatele. 
Vzhledem k tomu, že do této kategorie mohou spadat různé typy parků, vztahuje se k nim řada právních předpisů a politik na národní i místní úrovni (např. plány správy lesů, místní plány týkající se zelených ploch, plány městského rozvoje).
Parky, které spadají do této kategorie: 
Kategorie D Postindustriální krajinný park
Tento typ parků představuje krajinu, která byla dříve do určité míry uměle denaturována nebo upadala (včetně bývalých průmyslově využívaných oblastí a skládek), ale byla částečně nebo plně obnovena. Konkrétní forma obnovy se v jednotlivých případech liší, ale vede ke vzniku nové, člověkem vytvořené krajiny a archeologických prvků, přičemž často je obnova založena na přírodních kvalitách příslušné oblasti 
Doporučení nebo nařízení týkající se využití prostředí v tomto typu parků mohou být vydávána místními orgány a mohou k nim patřit místní politiky nebo rámcové plány na obnovu poškozené nebo zanedbané oblasti.
Parky, které spadají do této kategorie: 
Regionální vláda Andalusie Regionální ministerstvo životního prostředí (Španělsko)
Ministerstvo životního prostředí pro Andalusii je regionálním subjektem odpovědným za správu životního prostředí a za síť chráněných přírodních oblastí.
Síť chráněných přírodních oblastí Andalusie (RENPA) je integrovaný a jednotný systém, který zahrnuje všechny přírodní oblasti regionu, které podléhají zvláštní ochraně. RENPA se zabývá především ochranou a uchováním ekosystémů, společenství, geologických a biologických prvků nebo jiných velmi důležitých přírodních prvků, zejména ve významných místech a rezervacích a snaží se tyto oblasti zpřístupnit místnímu obyvatelstvu.
V Andalusii se nachází 21 příměstských parků, jejichž celková plocha tvoří přibližně 6 000 hektarů. Rozloha jednotlivých parků se pohybuje od 13,84 hektarů v případě příměstského parku „Castala“ v obci Berja (Almería), až po 2 720 hektarů příměstského parku "Monte La Sierra" ve městě Jaen. Průměrná velikost těchto jednadvaceti parků je 285,5 hektarů a průměrný počet obyvatel obcí, ve kterých se parky nachází, je 66 616 obyvatel.
Tyto parky plní celou řadů funkcí z územního, environmentálního i společenského úhlu pohledu vzhledem k vybavení a zeleným plochám, které nabízí. V mnoha případech plní stejné funkce jako městské zelené prostory a chráněné přírodní oblasti.
 
Kontaktní údaje:
Ramón Pardo de Donlebún Quijano, Junta de Andalusia
jramon.pardo@juntadeandalucia.es
0034-954787208
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
 
Správa Národního parku Dunaj-Ipoly (Maďarsko)
Správa Národního parku Dunaj-Ipoly je federální organizace pro správu chráněných přírodních oblastí ve čtyřech maďarských župách. Spravovaná plocha má rozlohu přibližně 880 000 hektarů. Hlavním úkolem organizace je péče o chráněné přírodní hodnoty, chráněné přírodní oblasti, oblasti spadající do soustavy Natura 2000 a oblasti a hodnoty, na které se vztahuje Mezinárodní dohoda o ochraně přírody (International Conservational Agreement).
Chráněná oblast pohoří Buda se rozkládá na 10 498 hektarech hornaté krajiny, obklopuje Budapešť ze severovýchodu a na mnoha místech zasahuje hluboko do města. Oblast je chráněná od roku 1978 pro jedinečné botanické, zoologické a geologické bohatství, které v sobě toto převážně lesnaté pohoří ukrývá. Oblast je chráněná také proto, aby zůstala komplexní krajina lesů a plání nedotčená a uchoval se rozlehlý pás zeleně v blízkosti Budapešti, který hlavnímu městu slouží jako plíce. Z tohoto důvodu se zabraňuje jakékoli výstavbě v příslušné oblasti.
Chráněnou oblast tvoří dvě různé části. Největší část má rozlohu přibližně 7 500 hektarů a nachází se západně od Budapešti. Je pokryta listnatými lesy a dolomity nebo vápencovými pastvinami a její funkcí je uchovat toto zvláštní prostředí. Oblast navštěvuje méně lidí, protože se nachází dál od města. 
Druhá část leží v těsné blízkosti Budapešti a má mnohem vyšší návštěvnost. Jedná se o hlavní výletní oblast, ve které jsou také lesy a travnaté plochy, ale její hlavní funkcí je poskytovat obyvatelům místo k odpočinku. 
 
Kontaktní údaje:
Eszter Domina, Dunaj Ipoly Národní park Directorate
domina.eszter@dinpig.hu
0036 30 542 3168
www.dinpi.hu 
Město Košice (Slovensko)
Město Košice, které leží na východě Slovenska, zastupuje a prosazuje zájmy obyvatel města a jejich nároky na vysoce kvalitní a bezpečné prostředí na základě programů ekonomického a sociálního rozvoje města. Na těchto projektech se podílí odbory strategického rozvoje, bytové výstavby a životního prostředí, městské zeleně a městských lesů. 
V severní části města jsou v bezprostřední blízkosti rezidenčních čtvrtí s rodinnými domy a sídlištěm dva důležité parky:
·         Park Moňok je převážně lesopark. Téměř celý park představuje regionální biocentrum BC-R Viničná – Košická hora, ve kterém se vyskytují habitaty národního i evropského významu. Jedná se o relativně nový park, který postupně získává na důležitosti s výstavbou nového sídliště v této lokalitě. Park začal být využíván převážně ke krátkodobé rekreaci a sportovním aktivitám místních obyvatel. Cílem je, ve spolupráci s nevládními organizacemi a místními zúčastněnými stranami, zlepšit cenově dostupné krátkodobé rekreační možnosti pro širokou veřejnost a zároveň chránit biodiverzitu oblasti.
·         Park Bankov se skládá převážně z lesů a vyznačuje se bohatými historickými, kulturními i technickými prvky. Tato dobře zavedená oblast má poměrně hustou síť turistických stezek, stezek a lesních cest i dobré napojení na veřejnou dopravu. Nicméně je nutné, aby oblast byla chráněna před nekontrolovaným růstem městské aglomerace (ve formě komerční zástavby) a aby byla dále rozvíjena na základě strategického plánu správy parku.
 
Kontaktní údaje:
Aneta Mihalková, Department of strategic development, City of Košice
aneta.mihalkova@kosice.sk
00421 55 6419 287
www.kosice.sk
 
Metropolitní úřad pro přírodní plochy města Lille (Francie)
 Metropolitní úřad pro přírodní plochy města Lille (ENLM) je meziobecním sdružením 40 měst (s méně než 500 000 obyvateli) a Městského společenství metropole Lille (LMCU), která spravuje zelenou a modrou infrastrukturu v Lille a jeho okolí. 
Během posledních dvaceti let došlo na daném území k výraznému nárůstu zelených a modrých oblastí. ENLM v současné době spravuje více než 1 200 hektarů, které se rozprostírají po celém území metropolitní oblasti, a 120 hektarů vodních ploch.
Jsou zde velmi rozmanité zelené plochy a klíčovou roli hrají i vodní cesty s ohledem na přírodu, biodiverzitu, dědictví (zejména průmyslové dědictví) a propojení se sousedící Belgií. Povaha parku je také velmi rozmanitá, od přírodních ploch, přes uměle vytvořené zelené plochy (například mozaiková zahrada, která v sobě spojuje přírodu s kulturou), až po místa určená pro turistiku a rekreaci (muzea pod širým nebem, tradiční dávné farmářské světy, a různá sportovní zařízení).
 
Kontaktní údaje:
Pierre Dhenin, Lille Metropolitan Natural Space Office
pdhenin@enm-lille.fr
0033 3 59 00 24 02
www.lillemetropole.fr
Město Lisabon (Portugalsko)
Park Florestal de Monsanto se nachází v oblasti Lisabonu a zabírá většinu přilehlých svahů Monsanto. Park existuje již 72 let a rozkládá se na ploše o velikosti přibližně 1 000 hektarů. To odpovídá zhruba jedné osmině celkové plochy města a zabírá většinu svahů Monsanto. Tento antiklinální vápencový dóm, který je pokryt křídovými sopečnými usazeninami, odpovídá nejvyššímu topografickému bodu města Lisabon.
Lesní park Monsanto je z východu více méně oddělen od městské oblasti rozsáhlou železniční a silniční infrastrukturou, která byla v průběhu předchozích desetiletí vybudována v hlubokém údolí Alcantara. Severní a západní části parku jsou také odděleny a společně tvoří přirozené hranice centra Lisabonu.  Výstavbou viaduktů a průjezdů se podporuje návštěvnost parku obyvateli města, a to na kole nebo pěšky. 
Jen stěží byste mimo metropolitní oblast Lisabonu hledali jiný park se stejnými charakteristickými rysy jako Monsanto, který se zaměřuje na ochranu a zlepšování kvality místní přírody (biodiverzitu, rostliny, vegetativní regeneraci, atd.). Klíčem k tomu, aby se lidé sami zasazovali o zachování tak jedinečného prostoru v místě svého bydliště, je vzdělávání v oblasti životního prostředí a vyšší návštěvnost parku, která je podporována nabídkou nejrůznějších sportů a rekreačních aktivit. 
Park je vybaven infrastrukturou vhodnou pro rekreaci, sportování, kulturu i aktivity související s životním prostředím. V době, kdy byl park vytvořen, v něm nebyly téměř žádné stromy. Jejich výsadba začala v roce 1940. Dnes jsou díky důsledné péči o uchování lesa klasifikovány Národním úřadem pro správu lesů v parku různé lesní porosty.
 
Kontaktní údaje:
Carlos Souto Cruz, Parque Florestal de Monsanto
souto_cruz@sapo.pt
00351-213614400
www.cm-lisboa.pt
 
Regionální vláda Toskánska (Itálie)
Regionální vláda Toskánska, Generální ředitelství pro politiky životního prostředí, má bohaté zkušenosti v oblasti rozvoje parků na území svého regionu. Nedávno se zaměřila na vytvoření Parco della Piana; pro pilotní fázi projektu vyčlenila 3 miliony eur a zapojila řadu místních rad. Založení tohoto parku je považováno za příležitost, jak obnovit a rekultivovat plochu o velikosti 7 000 hektarů, která je pod tlakem měst, a poskytnout jí vlastní krajinnou a environmentální identitu.
Park se rozkládá převážně na rovinách, které protínají řeky Bisenzio a Ombrone Pistoiese. Jedná se o oblast mezi svahy Morello a Calvana na severovýchodě a řekou Arno a kopci Montalbano na jihozápadě. V pravěku se zde nacházela rozsáhlá pliocenní pánev. Na části území čelem k rovině se nachází vrchy Carmignana.
Pro oblast je typický silný lidský tlak v důsledku městských osad a přítomnosti rozsáhlé infrastruktury. Oba tyto faktory představují výrazná omezení a hrozby pro ekosystém. 
Regionální vláda vyčlenila 11 milionů eur na činnosti související s tvorbou zemědělského parku. 
 
Kontaktní údaje:
Maria Clelia Mele, Head of Sector for Territorial Planning, Regional Government of Tuscany
mariaclelia.mele@regione.toscana.it
0039 55-438 3954
www.regione.toscana.it
www.parcodellapiana.it
 
Regionální vláda Lombardie (Itálie)
Lombardie je region, který se nachází na severu Itálie. Průměrná hustota obyvatel na kilometr čtverečný je téměř dvojnásobek národního průměru a hustota regionální výroby je nejvyšší v celé Itálii. Na druhou stranu má Lombardie i bohaté přírodní oblasti a území, včetně řady chráněných míst a parků. 
Díky regionálnímu zákonu z roku 1983 patří dnes mezi 24 regionálních parků v Lombardii i 6 městských pásových (periurbánních) parků. Dva parky, které jsou součástí partnerství PERIURBAN jsou:
·         Parco Nord Milano, vytvořen v roce 1975 v oblasti, která se v minulosti vyznačovala především těžkým průmyslem a ocelárnami. Z tohoto důvodu byl park Parco Nord Milano vytvořen s cílem tyto oblasti proměnit a obnovit formou postupné deindustrializace a přesunu výrobních procesů mimo region. Park má rozlohu 630 hektarů a obsahuje mokřady, přírodní parkové plochy a zemědělské oblasti.
·         Parco Sud Milano byl vytvořen v roce 1990 a má rozlohu 47 000 hektarů. Skládá se převážně ze zemědělské půdy, například kukuřičných polí, pastvin, pěstování topolů, lesů a mokřadů. V minulosti se tato oblast díky výjimečné dostupnosti vody vyznačovala silnou přítomností intenzivního zemědělství. Parco Agricolo Sud Milano byl vytvořen začátkem 90. let s cílem podporovat zemědělskou činnost, která se v oblasti ještě udržela, uchovat tento typ zemědělské krajiny a starat se o přirozený ekosystém.
 
Kontaktní údaje:
Antonella Songia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, Regione Lombardia
antonella_songia@regione.lombardia.it
0039 02 6765 4530
 Maria Pia Sparla, Parco Agricolo Sud Milano
mp.sparla@provincia.milano.it
0039 027740 3461
 Tomaso Colombo, Parco Nord Milano
tomasocolombo@parconord.milano.it
0039 02241016.202
 www.regione.lombardia.it
www.parconord.milano.it
Česká zemědělská univerzita (Česká republika)
 Česká zemědělská univerzita hraje důležitou roli coby strategický partner orgánů krajské a místní samosprávy tím, že poskytuje odborné poradenství a podporu při rozvoji politik ochrany životního prostředí v příměstských oblastech. V rámci projektu spolupracuje univerzita s městskou částí Praha – Troja, ve které se nachází přírodní park Drahaň – Troja.
Území přírodního parku Drahaň – Troja má rozlohu 590 hektarů a zasahuje do 4 městských částí Prahy. Nachází se v Trojské kotlině na levém břehu Vltavy. Největší oblast parku (cca 300 ha) se nachází v pražské Troji, tedy v oblasti, u které je s ohledem na projekt periurbánních parků v popředí především ochrana, péče a rozvoj. Rezidenční oblasti, ve kterých převažují rodinné domy (jižní hranice) a sídliště, se nachází na vymezeném prostoru. Součástí parku je i zoologická a botanická zahrada a řada přírodně, kulturně i turisticky zajímavých míst. Park poskytuje rekreační plochy, které zvyšují životní úroveň a nabízí obyvatelům celou řadu možností pro trávení volného času; zároveň se jedná o velmi důležitou oblast z ekologického úhlu pohledu, zejména pro udržení biodiverzity, chráněných druhů a ekologické stability území. Park zahrnuje dvě významná místa, která patří do soustavy evropských chráněných území Natura 2000. Navíc byly v oblasti označeny i význačné krajinné prvky a navržena je další přírodní památka Vltavské peřeje. Vzhledem k tomu, jaká je v oblasti Troji biodiverzita, se jedná o jednu z nejvýznamnějších oblastí Prahy.
 
Kontaktní údaje:
Josef Kozák, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Department of Soil Science and Protection
kozak@af.czu.cz
00420 224384757
www.czu.cz/en/
Tomáš Drdácký, the Mayor of Municipal district Prague Troja
drdacky@mctroja.cz
 
Generální rada Seine-Saint-Denis (Francie)
Generální rada Seine-Saint-Denis, která se nachází na východním předměstí Paříže, má rozlohu 236 km², zahrnuje 40 měst a přibližně 1 455 000 obyvatel (2005). Od svého vzniku v roce 1964 zavedla regionální rada aktivní strategii týkající se zelených a přírodních oblastí, biodiverzity a krajin. Tím umožnila zvýšení plochy zelených a přírodních oblastí z 300 hektarů v roce 1969 na 1 782 hektarů dnes. 
Mezi řadu zelených oblastí na daném území patří i park Georges Valbon. Nachází se na severozápadě Seine-Saint-Denis a je největším parkem departmentu. Má rozlohu více než 415 hektarů a rozkládá se na území pěti obcí, které mají dohromady 178 953 obyvatel. Park byl vytvořen v letech 1960–2000 na vlhké zemědělské půdě v regionu zvaném „pláň Francie“. Půda je tvořena lesními masivy a pastvinami, skrze které vede řada cest. 
Tento park byl vytvořen v průmyslové a velmi hustě osídlené oblasti charakteristické nedostatkem zelených ploch. První část parku byla otevřena pro veřejnost v červenci 1970. Dnes je park obklopen velmi hustě osídlenou městskou zónou, která se skládá z rezidenčních ploch (domy, budovy), kancelářských parků a letiště (přeprava zboží a soukromá letadla).
Park Georges Valbon usiluje především o to, aby poskytoval široké veřejnosti prostor pro trávení volného času, zlepšování biodiverzity a zvyšování veřejného povědomí o životním prostředí.
 
Kontaktní údaje:
Claire Marcadet, Direction des Espaces Verts, Conseil général de la Seine Saint-Denis
cmarcadet@cg93.fr
0033 01 43 93 11 53
www.parcs93.info
 
Metropolitní sdružení Horní Slezsko (Polsko)
Metropolitní sdružení Horní Slezsko (GZM) je samosprávná jednotka založená v roce 2007, která sdružuje 14 slezských metropolí s celkovým počtem obyvatel dosahujícím téměř 2 miliony. Do 80. let minulého století byl hospodářský rozvoj oblasti založen na černém uhlí, těžbě hornin a jejich zpracování. I přes průmyslovou minulost je téměř čtvrtina oblasti pokryta zelení nebo nezastavěnými plochami, přičemž 22 % tvoří státní les. Parky a veřejné zelené plochy jsou zpravidla spravovány místními nebo regionálními samosprávami, zatímco státní lesy jsou součástí Státního podniku a jsou spravovány jeho jednotkami.
Současný počet přírodních ploch je výsledkem politiky ochrany lesů (např. povinnost zalesnit plochu o stejné velikosti, jaká je vyhrazena pro průmyslovou továrnu) a zároveň také iniciativy z roku 1968, jejímž cílem je vytvořit ochranný lesní pás kolem současné oblasti Slezská Metropole). Zelený pás zahrnuje existující parky, lesy i zemědělské a zanedbané oblasti určené k zalesnění, které se nachází jak uvnitř měst, tak až do vzdálenosti 30 kilometrů od hranic města. Tento zelený pás má přírodní, zdravotní i společenskou a rekreační funkci, jelikož obyvatelům nabízí veřejně přístupné lesy a řadu volnočasových zařízení.
Oblast projektu je tvořena převážně lesy (přibližně 98 % projektové plochy) a zahrnuje 5 rekreačních center (přibližně 2 % projektové plochy) – každé má vodní nádrž antropogenního původu. Jsou to: katovické Údolí tří rybníků (hovorový název pro Katovický lesopark: největší centrum, do kterého proudí nejvíce investic, je velmi důsledně rozplánované a v jeho těsné blízkosti se nachází sportovní letiště. Další rekreační centra jsou Janina-Barbara, Katovice; Bolina, Katovice; Słupna, Mysłowice; a Radostná vlna, Katovice/Mysłowice.
 
 
Kontaktní údaje:
Agnieszka Szczepańska-Góra, Metropolitan Association of Upper Silesia
gora.a@gzm.org.pl
+48 32 253 04 25 x 17
www.gzm.org.pl
 
Přírodní park Vitoša (Bulharsko)
Vitoša je první park v Bulharsku i na Balkánském poloostrově. Území bylo prohlášeno za park v roce 1934. Území parku je kategorizováno jako přírodní park podle bulharského práva (Zákon o chráněných oblastech) a je součástí evropské sítě chráněných přírodních oblastí NATURA 2000. V dnešní době má přírodní park Vitoša rozlohu 27 079, 11 hektarů. Stávající členění parku zohledňuje vztahy mezi přírodou a lidmi a odráží cíle týkající se ochrany, správy a rozvoje příměstských oblastí, které mají vysokou estetickou, ekologickou a kulturní hodnotu v kombinaci s bohatou biodiverzitou. 
Přírodní park Vitoša je jednou z nejdůležitějších oblastí v Bulharsku s ohledem na endemické druhy i biologickou a krajinnou rozmanitost. Na území parku se nachází dvě rezervace – Bistriško Branište (1 061,6 ha) a Torfeno Branište (784,1 ha). Lesy pokrývají 79,5 % území parku, přičemž převažují přírodní porosty. Poměr listnatých a jehličnatých stromů je 60 : 40 %. Zbytek parku tvoří zemědělská půda, která je využívána nikoli pro zemědělskou výrobu, ale jako pastviny. Zemědělské plochy na území přírodního parku Vitoša nejsou považovány za zdroj intenzivní zemědělské a farmářské činnosti. 
Přírodní park Vitoša je nejvíce navštěvovaným chráněným územím Bulharska, ročně sem zavítá více než 3,5 milionů lidí. Území parku je také využíváno pro rekreaci a sport, kulturní události a výstavy, vzdělávací a výzkumné aktivity.  
Park je spravován Ředitelstvím přírodního parku Vitoša, které je součástí Lesní správy. Ředitelství má na starosti správu, zachovávání biodiverzity, dohled nad územím parku a jeho vylepšování. 
 
Kontaktní údaje:
Neli Doncheva, Přírodní park Vitoša Directorate
neli_doncheva@yahoo.com
00 359/2 988 58 41
www.park-vitosha.org
 
Městský rozvojový podnik v Zografou (Řecko)
Veřejně prospěšná společnost Rozvojový podnik je podnik vlastněný městskou částí Atén Zografou. Má na starosti správu zelených ploch v celé oblasti své působnosti.
Samotná oblast Zografou (aténská městská část) je předměstí na východě hlavního města Atén a kolem něj se rozkládá ještě jeho širší metropolitní region (AMA). Západní část Zografou je připojena ke střední části Atén (5 km od centra Atén) a směrem na sever, východ a jih je obklopena přírodními plochami, například horou Hymettus, a smíšeným přírodním/umělým prostředím, které je tvořeno mimo jiné parky a univerzitními kampy. Tzv. hymettský okruh, který je součástí soukromé dálniční sítě Attiki Odos, odděluje Zografou od hory Hymettus.
Historicky se oblast Zografou skládala převážně ze zemědělské půdy a několika lesů. V polovině 20. století se začaly šířit předměstské bytové zástavby z Atén směrem ven a zemědělskou půdu vytlačily. Na severovýchodě po nich zůstala prázdná plocha. Na jihu, jihovýchodě a východě se nachází borové lesy a na severu leží malý park, ve kterém dnes stojí kancelářské budovy. Většinu městské části tvořily travnaté plochy a skály, které jsou součástí pohoří Hymettus.
V dnešní době je oblast Zografou jednou z hlavních městských částí Atén. Žije v ní 80 000 obyvatel a zabírá 210 hektarů zastavěných městských ploch a 240 hektarů příměstských zelených ploch. I přes významné množství zelených ploch na předměstí je Zografou hustě osídlená oblast se zastavěnými plochami pro obytné účely, komerční využití a služby. Kromě výše uvedených rozsáhlých otevřených oblastí je počet zelených struktur (například parky v sousedství, zelené plochy podél cest a na nádvořích, stromy a aleje) nedostačující. Malé zelené plochy a nezastavěné oblasti jsou ve městě omezené.
 
Kontaktní údaje:
Julia Georgi, External Consultant
jgeorgi@tee.gr
0030 6944373022
www.zografou.gr
 
Agios Nikandros, Larnaka (Kypr)
Národní lesopark Agios Nikandros má rozlohu 26,38 hektarů a nachází se poblíž pobřežní oblasti Agia Napa, ve vzdálenosti 3,6 km od centra města. Na severu je obklopen Národním parkem Sotiras, na západě a východě soukromě vlastněnou půdou a na jihu mořem. V blízkosti leží řada významných dopravních sítí a podél severní části parku vede dálniční tah Larnaka–Paralimni.
Park byl prohlášen za národní lesopark kyperským Ministerstvem pro lesy s cílem ho dále rozvíjet a vytvořit z něj místní environmentální plíce. Mezi další cíle rozvoje parku patří nabízení rekreačních a sportovních příležitostí obyvatelům a turistům, zlepšování vzhledu oblasti i ochrana před jinými formami využívání.Území je považováno za důležité zelené plíce pro přilehlé rezidenční oblasti. Park je významnou turistickou atrakcí a nabízí řadu vysoce kvalitních rekreačních aktivit. Vzhledem k tomu, jak se zvyšuje počet obyvatel v dané oblasti, je nutné vytvářet dodatečné příležitosti pro rekreaci, vzdělávání v oblasti životního prostředí a zlepšování kvality života.
Hodnota lesa se neomezuje pouze na jeho estetickou a rekreační roli, protože zároveň představuje i přirozené nárazníkové pásmo mezi vysoce turisticky frekventovanou oblastí a mořem. Jeho obrovská hodnota spočívá také v bohatém složení flóry, která tvoří překrásnou scenérii. Lesopark Agios Nikandros je obnovitelný přírodní zdroj s nedocenitelným ekonomickým, sociálním a environmentálním přínosem pro národ.
 
Kontaktní údaje:
Eudokia Balamou, Larnaca District Development Agency
ebalamou@anetel.com
00 357 24 815280 
www.anetel.com
 
Pobřežní park South Aberdeen (Spojené království)
Pobřežní park South Aberdeen se vyznačuje velmi rozmanitou krajinou, ve které nalezneme útesy, pobřežní stezky, zemědělskou půdu, formální část parku s vyhrazeným prostorem na hraní a nově vysázené lesy. Nicméně většinu parku tvoří území, na kterém se v minulosti nacházela skládka. V současné době probíhá její zakrývání a čištění, aby byla oblast bezpečná (proces trvá přibližně 30 let), a časem z ní bude vytvořen veřejný park.
Území sousedí s důležitým projektem městské rady, jehož cílem je naturalizace a výrazná proměna místní říčky (East Tullos Burn), která předtím než dosáhne území parku, protéká průmyslovou zónou. Říčka byla v minulosti zanedbávána, což se projevilo na špatné kvalitě vody a problémech s odpadem. Projekt promění říčku do přirozenějšího toku, zlepší kvalitu vody, poskytne útočiště volně žijící zvěři a stane se atraktivním místem pro místní obyvatele. Projekt se zaměří i na otevřenou plochu v okolí říčky, aby se zjistilo, zda je možné tuto oblast také sanovat a s tokem více propojit.
 
Kontaktní údaje:
Rachel Sharp
rsharp@aberdeencity.gov.uk
0044l 01224 523316  
www.aberdeencity.gov.uk
 
Aberdeen – Hazlehead Park (Spojené království)
Park má rozlohu více než 180 hektarů a byl původně součástí svobodné půdy, kterou městu daroval král Robert I. Skotský v roce 1319. 
Pozemek se dostal do soukromého vlastnictví, protože na něm stála vila Hazlehead, ve které bydlel stavitel lodí William Rose. V roce 1920 byl pozemek odkoupen městskou radou a opět zpřístupněn veřejnosti.
Park se nachází na předměstí města Aberdeen a je hustě zalesněn. Je oblíbený zejména mezi sportovními nadšenci, trampy, přírodovědci a milovníky pikniků. Park je obklopen fotbalovými hřišti, golfovým hřištěm, golfovým hřištěm s krátkými vzdálenostmi jamek a lesy pro procházky. V parku samotném se nachází růžová zahrada, záhony azalek a rododendronů, vřesové záhony, dětské hřiště a koutek pro domácí mazlíčky. Park se pyšní také významnou sbírkou soch vytvořených celou řadou umělců a dále předměty z dědictví Aberdeen, které byly zachráněny z různých míst ve městě.
Park Hazelhead nabízí návštěvníkům golfové hřiště, turistické stezky, jezdecké stezky i sportovní zařízení. Nechybí ani formální zahrady s bludištěm a Zahrady dědictví královny matky (Queen Mother’s Heritage Gardens). Park ohraničuje město a venkovskou oblast na jeho západním okraji. 
 
Kontaktní údaje:
Rachel Sharp
rsharp@aberdeencity.gov.uk
0044l 01224 523316  
www.aberdeencity.gov.uk
 
Politické/regulační aspekty
Klíčové body 
1- Právní uznání periurbánních parků je důležitým krokem ke zjednodušení procesu vývoje politického a regulačního rámce pro periurbánní parky.
Přestože národní a místní struktury v současné době neumožňují vývoj takové legislativy, subjekty, které vytváří a spravují periurbánní parky, by měly tuto koncepci mít na paměti a neustále hledat příležitosti, jak ovlivnit vývoj příslušné politiky. Měly by hrát proaktivní roli a požadovat, aby byly příměstské parky uznány za individuální a jedinečné plochy, které si vyžadují stejně individuální a jedinečnou legislativu.Pro započetí tohoto procesu se jako nejvhodnější úroveň jeví úroveň regionální.
2 – Je klíčové integrovat politiku a plánování rozvoje periurbánních parků do hlavních plánovacích postupů a politik místního rozvoje.
Tyto politiky by měly jít nad rámec tradičního rozdělení na plánování rozvoje města a venkova, které nedokázalo zamezit úbytku zelených ploch ve prospěch rozvoje v urbanizující se Evropě. Tato oblast by naopak měla stát v popředí zájmu coby klíčové rozhraní. Strategické prostorové plánování v příměstských oblastech může být vzájemně propojeno s plánováním, rozhodováním a zaváděním v praxi a vést ke koherentnější a koordinovanější dlouhodobé prostorové logice pro využití půdy založené na přístupu, který bude více procesně orientován, sociálně inkluzivní, víceúrovňový a vícesektorový.
3 – Efektivnější meziinstitucionální správy lze dosáhnout vytvořením dobrovolných správních partnerství.Taková partnerství, která zahrnují všechny důležité veřejné i soukromé zúčastněné strany, plní strategickou roli při vytyčování a provádění cílů a činností periurbánních parků na základě související politiky a nařízení. Institucionální partnerství může pomoci překonat institucionální překážky způsobené nedostatkem komunikace a koordinace, které mají za následek zpomalení rozhodovacích a řídicích procesů.
Příměstský Park jako uznaný nástroj v rámci národních a regionálních zákonů
 
Lombardie  - Místní regionální zákon klasifikuje parky do 5 různých kategorií: Parky u řek, Agroekologické parky, Lesní parky, Horské parky a také Parky městské zeleně. Tento regionální zákon identifikující Parky městské zeleně vešel v platnost v roce 1986. 
Zákon definuje Parky městské zeleně jako oblasti strategicky důležité pro ekologickou rovnováhu metropolí, pro ochranu a pro obnovu životního prostředí krajiny v oblastech, které propojují městské části s venkovskými, pro propojení oblastí mimo městské zelené systémy a konečně pro rekreaci a volnočasové aktivity skrze lepší krajinotvorbu, s částečným ohledem na trvání a posilování aktivit lesního hospodářství.
 
Andalusie  - Zákon 2/1989 z 18. července reguluje usnesení Regionální správy Andalusie a ustanovuje další opatření na podporu ochrany. Tento zákon zahrnuje Příměstské Parky do systému chráněných přírodních oblastí s nově vytvořeným konceptem; tyto oblasti jakoby nepodléhají základním zákonům Státu a zároveň představují oblast první aplikace, která vede ke specifickému druhu ochrany přírody ve Španělsku.
Obecně platí, že pro všechny chráněné přírodní oblasti představuje tento zákon ochranu a udržení biologické i geologické rozmanitosti, a zohlednění přírodních a kulturních zdrojů. (Článek 27-b) a prohlášení o veřejném zájmu, ve smyslu vyvlastnění majetku (Článek 39).
Kromě toho, významnost parku (Článek 30) omezuje nebo zakazuje využívání přírodních zdrojů; omezuje vstup návštěvníků tak, aby byla zachována ochrana vybraných oblastí; a vlastní plán péče parku schválený autonomní komunitou nastavuje pravidla využívání a správy parku. Tento plán má větší váhu než územní plán. Jakékoliv zásahy v parku (jako výstavba apod.) vyžadují navíc předchozí souhlas v rámci Plánu nakládání s přírodními zdroji v této oblasti.Více než 20 parků v Andalusii má tento status.
Překážky: Nedostatek právního povědomí
Osvědčené postupy: Příměstský Park jako uznaný nástroj v rámci národních a regionálních zákonů
 
Lombardie  - Místní regionální zákon klasifikuje parky do 5 různých kategorií: Parky u řek, Agroekologické parky, Lesní parky, Horské parky a také Parky městské zeleně. Tento regionální zákon identifikující Parky městské zeleně vešel v platnost v roce 1986. 
Zákon definuje Parky městské zeleně jako oblasti strategicky důležité pro ekologickou rovnováhu metropolí, pro ochranu a pro obnovu životního prostředí krajiny v oblastech, které propojují městské části s venkovskými, pro propojení oblastí mimo městské zelené systémy a konečně pro rekreaci a volnočasové aktivity skrze lepší krajinotvorbu, s částečným ohledem na trvání a posilování aktivit lesního hospodářství.
 
Andalusie  - Zákon 2/1989 z 18. července reguluje usnesení Regionální správy Andalusie a ustanovuje další opatření na podporu ochrany. Tento zákon zahrnuje Příměstské Parky do systému chráněných přírodních oblastí s nově vytvořeným konceptem; tyto oblasti jakoby nepodléhají základním zákonům Státu a zároveň představují oblast první aplikace, která vede ke specifickému druhu ochrany přírody ve Španělsku.
Obecně platí, že pro všechny chráněné přírodní oblasti představuje tento zákon ochranu a udržení biologické i geologické rozmanitosti, a zohlednění přírodních a kulturních zdrojů. (Článek 27-b) a prohlášení o veřejném zájmu, ve smyslu vyvlastnění majetku (Článek 39).
Kromě toho, významnost parku (Článek 30) omezuje nebo zakazuje využívání přírodních zdrojů; omezuje vstup návštěvníků tak, aby byla zachována ochrana vybraných oblastí; a vlastní plán péče parku schválený autonomní komunitou nastavuje pravidla využívání a správy parku. Tento plán má větší váhu než územní plán. Jakékoliv zásahy v parku (jako výstavba apod.) vyžadují navíc předchozí souhlas v rámci Plánu nakládání s přírodními zdroji v této oblasti.Více než 20 parků v Andalusii má tento status.
Překážky: Nedostatek všeobecného a integrovaného plánování
Překážky: Nedostatek všeobecného a integrovaného plánování
Osvědčené postupy: Územní plánování & zapojení zúčastněných stran 
 
Rada města Aberdeen - Cílem iniciativy je vytvořit a podporovat nové metody hodnocení a řízení otevřených ploch podél koridoru řeky Don v Aberdeen ve prospěch místní ekonomiky, životního prostředí a místních komunit. Jednotlivé práce jsou prováděny v rámci programu INTERREG IVB Severní moře - projekt SURF.
Městská rada v Aberdeen vyvinula a začala využívat novou metodologii pro hodnocení kvantity, kvality a typů otevřených ploch v Aberdeen. Výsledky hodnocení byly spojeny s participačním programem činností pro zapojení komunity ve specifické cílové oblasti, aby došlo ke zlepšení rozhodování na místní úrovni.
Ve spolupráci s místní komunitou a s využitím systému GIS (Geografický informační systém), byl vyvinut tzv. Územní rámec (včetně série strategických cílů a implementačního plánu) který má za úkol dosáhnout řízení rozvoje a přímého vylepšování otevřených ploch v cílové oblasti. Stávající související strategické politické cíle a plány byly do tohoto Územního rámce začleněny již od počátku, jako například tzv. Síť městských zelených ploch (City’s Green Space Network) a Plán klíčových cest (Core Paths Plan). Byly také provedeny kroky pro zajištění přístupu k dodatečnému financování, aby bylo dosaženo zlepšení otevřených ploch v souladu s Územním rámcem.
K zúčastněným stranám patří nejrůznější skupiny, od veřejných orgánů (služby městské rady Aberdeen pro oblast plánování, rozvoje komunity, ekonomiky, ochrany životního prostředí a kultury; Skotská agentura pro ochranu životního prostředí, Skotská lesnická komise), přes neziskové organizace (ekologická nezisková organizace - River Don Trust; komunitní/ekologická nezisková organizace – Aberdeen Greenspace Trust), až po představitele komunity a skupiny uživatelů nebo ekonomických zájmových skupin (včetně vlastníků půdy a vývojářů), dále sportovní/rekreační skupiny, vzdělávací zařízení, poskytovatelé veřejných služeb a dopravní experti.
Prováděné aktivity zahrnovaly konzultace (městský audit otevřených ploch a strategie a formální konzultace o Územním rámci, který je napojen na zákonný Plán místního rozvoje), studijní exkurze, akce komunitní sítě, programy aktivní pomoci, odborné semináře, dobrovolnictví a kulturní události.
Výsledkem je to, že Územní rámec pro otevřené plochy koridoru řeky Don byl oficiálně přijat městskou radou Aberdeen a aktivity pro zapojení místní komunity a konzultace by měly být integrovány do budoucích rozhodovacích iniciativ.  
Osvědčené postupy: Integrace politiky územního plánování v rámci koordinační struktury
Překážky: Problémy řízení vícevrstvých/více-odborových veřejných celků
Metropolitní přírodní oblast Lille, Metropole Lille  - na základě dlouhého období rozvoje politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  „Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní  městská společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na dobrovolném základě. 
 
Seine-Saint-Denis  - Park Georges Valbon je spravován Úřadem, který spadá pod Obecný management zelených ploch. V roce 2005 Obecná rada oblasti Seine-Saint-Denis vytvořila „Department Urban Biodiversity Observatory“ (UBDO) – Oddělení observace městské biodiverzity (observatoř). Vytvoření tohoto orgánu (jedinečného ve Francii) vyústilo ze snahy Obecné rady Seine-Saint-Denis a jejích četných partnerů (instituce, asociace a oblast výzkumu), aby byly vytvořeny účastnické projekty (na základě občanské zainteresovanosti) na poli propagace a ochrany biodiverzity.
Organizační struktura a fungování observatoře je zakotvena v zakládací listině, stejně jako pravidla pro přístup k informacím. Listina se skládá ze tří částí:
- Vědní Výbor (spravovaný Národním přírodopisným Muzeem, dohromady čítá 11 expertů). 
- Řídící Výbor (volně dostupný profesionálům jako správcům přírodních oblastí, přírodovědných asociacím, vědním spolkům, územním plánovačům a provozovatelům daných přírodních oblastí. Dnes má tento výbor 80 členů a mezi nimi 33 signatářů.
- Koordinační Výbor (spravovaný Oddělením pro přírodu, krajinu a biodiverzitu spadajícím pod Obecnou radu Seine-Saint-Denis (čítá 4 osoby).
Observatoř spravuje společnou přírodní databázi. Jejími hlavními úkoly jsou: 
- sbírat všechna dostupná vědecká data dané lokality (flóra, hmyz, ptáci, hadi, obojživelníci, savci, houby…), a to jak ve městech, tak v parcích;
- dodávat sesbíraná data konkrétním rozhodovacím činitelům, aby byli informováni o rozvaze fauny a flóry v jejich rozvojových záměrech.
Bylo také zřízeno několik monitorovacích protokolů a soupisů v rámci osmi parků spravovaných Obecnou radou, a to ve spolupráci s veřejnými institucemi (Národní přírodopisné Muzeum, Národní botanická Akademie) a asociacemi (např. BirdLife – Život ptactva), aby bylo obecně zvýšeno povědomí o těchto „zelených jádrech“ oblasti.
Dobrá znalost příměstských parků umožňuje navrhnout řídící strategie v souladu s ekologickým přístupem a hodnotit vliv manažerských opatření, aby bylo dosaženo kontinuálního zlepšování.
 
Město Košice, Územně omezená agentura  – Území příměstského Lesního Parku, který pokrývá plochu o rozloze 4573 ha je řízen Městskými Lesy Košice SpA, jehož výhradní akcionář je Město Košice. Územní samospráva je prováděna na základě nájemní smlouvy, která si vyhrazuje závazky vůči hlavnímu manažerovi a vedoucímu pracovníku správy lesů v souladu s příslušnou legislativou. Podnik Městské Lesy Košice SpA má v současné době 54 zaměstnanců včetně managementu Lesního Parku, kde jsou 2 zaměstnanci zaměstnáni na plný úvazek a 8 zaměstnanců je vedeno na částečný úvazek.
 
Osvědčené postupy: Integrace politiky územního plánování v rámci koordinační struktury
Překážky: Problémy řízení vícevrstvých/více-odborových veřejných celků
Vitoša přírodní park  - Speciální organizační struktura založená v roce 1998 „Vitoša Nature Park Directorate“ (Představenstvo Vitoša přírodního parku) je zodpovědná za implementaci „Manažerského Plánu“ parku – aktivity na ochranu a restauraci biologické a krajinné diverzity, turismus a rekreace, výzkum, edukační programy, aktivity na podporu uvědomění veřejnosti; zakládání informačních a návštěvnických center; spravování archivace a databáze teritoria parku. Představenstvo dále zajišťuje kontinuitu, speciální přístup a efektivitu managementu a obecnou kontrolu nad parkem. Představenstvo Vitoša NP také koordinuje různé instituce a investory, kteří nesou různé odpovědnosti (nebo využívají práva pramenící z vlastnictví půdy, lesů a nemovitostí) s ohledem na teritoria parku, jako například „Regional Inspectorates of Environment and Waters“ (RIEW - Regionální inspektorát životního prostředí a vod) – zodpovědný za dvě rezervace, subdivize „Executive Forest Agency“ (Výkonná Lesní Agentura), která je zodpovědná za státní lesy, obecní správa – vlastníci pozemků a lesů, ad. (poznámka: Ministerstvo životního prostředí a vod skrze své subdivize – regionální  inspektorát životního prostředí a vod (RIEW) tvoří management, rozděluje aktivity zahrnující údržbu a restauraci, vykonává ochrannou funkci uvnitř lesů, krajinné a vodohospodářské orgány v rámci ochranných oblastí – exkluzivní státní pozemky, jako například dvě rezervace (Bistrishko Branishte a Torfeno Branishte) spadající pod správu Vitoša NP. Ministerstvo zemědělství a potravin (MAF), stejně jako fyzické a právnické osoby a obecní činitelé – vlastníci lesů a pozemků v rámci Vitoša NP, kromě exkluzivních státních pozemků, vykonávají svůj management a ochranu v souladu s dekrety:  „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území, a „The Forestry Act and other specialized legislation documents“ – Zákon o lesích a další specifické legislativní dokumenty. Management státních lesů je implementován Výkonnou Lesní Agenturou a jejími subdivizemi (státní lesnické a lovecké společnosti). Management obecních a soukromých lesů je implementován jejich vlastníky v souladu s řídícími projekty, plány a programy, které jsou schváleny Ministerstvem životního prostředí a vod a Ministerstvem zemědělství a potravin, respektive jejich regionálními subdivizemi. Management zemědělských půd je implementován jejich vlastníky v souladu s dekrety: „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území a Plány managementu parku. Koordinace všech těchto struktur, stejně jako implementace plánů managementu parku je vykonávána Představenstvem Vitoša NP.
 
Regionální vláda Lombardie, Parco Sud Milano - V roce 1990 založila regionální vláda Lombardie park s názvem Parco Sud Milano a jeho správu svěřila provincii Milano. Důvodů, proč se tak rozhodla, bylo hned několik. Především bylo nutné zajistit integraci a koordinaci ochrany tohoto území na vyšší úrovni, a navíc polovina ze 47 000 hektarů půdy parku spadala pod kontrolu provincie. Založení parku mělo následující cíle:
1. Zajistit ochranu a obnovu krajiny a prostředí v okrajových částech a posílit propojení vnějších oblastí v rámci systému zelených ploch;
2. Zajistit ekologickou rovnováhu metropolitní oblasti;
3. Dosáhnout ochrany, klasifikace a posílení agrolesnictví a zemědělství;
4. Poskytovat kulturní a rekreační služby pro občany.
Výše uvedených cílů se podařilo dosáhnout díky společnému úsilí tří institucionálních orgánů. Těmito orgány jsou:
- Správní rada: politický orgán s politicko-strategickými pravomocemi, který se skládá z 11 členů provincie Milano a představitelů organizací na ochranu životního prostředí a zemědělských sdružení.
- Zemědělsko-technický výbor: poradní orgán v oblasti vývoje strategií a přípravy projektů souvisejících se zemědělskou tématikou. Výbor se skládá z členů zemědělských sdružení, státní lesní hlídky, zástupců regionu a sektoru zemědělství v provincii.
- Shromáždění starostů: shromáždění se skládá z 61 starostů obcí, které se nachází na území parku. Úkolem shromáždění je vést dialog a vyměňovat si zkušenosti v otázkách plánování rozvoje chráněných oblastí, jejich podoby a správy (k probíraným tématům patří udržování biodiverzity, zužitkování půdy, zemědělství, významné infrastrukturní projekty).
 
Osvědčené postupy: Mechanismy pro efektivní koordinaci jednotlivých politik/cíle plánování a rozvoj parků
Překážky: Problémy řízení vícevrstvých/více-odborových veřejných celků
Andalusie, Ústavní Dohoda - Ministerstvo životního prostředí podepsalo v některých případech kooperační smlouvy s městskými autoritami za účelem převedení části odpovědnosti řízení. Tyto úmluvy většinou zavazují Ministerstvo životního prostředí k vypracování adaptačních projektů týkajících se zaopatření veřejných, rekreačních a environmentálně vzdělávacích zařízení, dále pak zaopatření odpovídajících environmentálních prací. Výbor jménem místní samosprávy má provádět údržbu zařízení parků, řízení likvidace odpadů a správu parků, stejně jako tvorbu environmentálních vzdělávacích programů. Zatímco samotným podepsáním dohod se nezaručuje efektivní řízení těchto oblastí, toto nařízení může zlepšit jak obsah, tak operativní procedury. Tak je zajištěna větší samospráva v rámci udržování a vylepšování vybavenosti parků a v rámci řízení efektivního monitoringu jednotlivých spravovaných oblastí.
 
Město Košice, Územně omezená agentura  - Území příměstského Lesního Parku, který pokrývá plochu o rozloze 4573 ha je řízen Městskými Lesy Košice SpA, jehož výhradní akcionář je Město Košice. Územní samospráva je prováděna na základě nájemní smlouvy, která si vyhrazuje závazky vůči hlavnímu manažerovi a vedoucímu pracovníku správy lesů v souladu s příslušnou legislativou. Podnik Městské Lesy Košice SpA má v současné době 54 zaměstnanců včetně managementu Lesního Parku, kde jsou 2 zaměstnanci zaměstnáni na plný úvazek a 8 zaměstnanců je vedeno na částečný úvazek.
 
Městská Správa Aberdeen, Politika na bázi specifických environmentálních a urbanistických strategií - Městská Správa Aberdeen má silnou environmentální politiku jak pro Město jako celek, tak pro jeho jednotlivé organizační požadavky. V rámci partnerské spolupráce jako jsou projekty “Dee Catchment Plan” (Plán povodí řeky Dee), “North East of Scotland Local Biodiversity Action Plan” (Plán biodiversity severovýchdoního Skotska), “North East of Scotland Biological Records Partnership - NESBRec” (Partnerská biologická spolupráce severovýchodního Skotska), “Strategic Development Partnership” (Partnerská spolupráce na strategickém rozvoji) a jeho vlastního projektu “Draft Local Development Plan” (Návrh místního rozvojového plánu), si Město zajišťuje, že zelené životní prostředí je součástí celkového územního plánování a rozvojových strategií.
 
Vitoša přírodní Park, Zoning – Zónování - Zónování - rozčlenění území parku je vytvořeno dle norem Zákona o chráněných oblastech, stejně jako pravidla IUCN pro kategorizaci a je detailně popsáno v Plánu řízení Přírodního Parku Vitoša. Stávající členění Přírodního Parku Vitoša bere v úvahu vnitřní vazby mezi přírodou a populací a reflektuje záměry na ochranu, údržbu a rozvoj příměstských oblastí, a to vše v souladu s vysokými estetickými, ekologickými a kulturními hodnotami spolu s bohatou biodiverzitou. Hlavními pohnutkami pro zřízení stávajícího členění NP Vitoša byly:
- Existence různých kategorií chráněných oblastí v rámci hranic parku s vlastním striktním režimem ochrany. Tyto oblasti tvoří zónu nejpřísnějšího režimu ochrany (Zóna A);
- Uvnitř parku existují omezení a zákazy na různé aktivity pramenící z Bulharské národní legislativy – Zákon na ochranu oblastí, Zákon o biologické diverzitě, Lesnický Zákon atd. Tyto oblasti jsou na úrovni územní zóny s omezeným environmentálním managementem (Zóna B);
- Výše zmiňované povolené režimy zakotvené v legislativě motivovaly založení třetí zóny vytvořené z území, která spadají pod aktivní environmentální management (Zóna C).
Pro každou zónu a sub-zónu parku byl vytvořen specifický režim a normy. Normy jsou strukturovány do tří skupin a zabývají se aktivitami v rámci parku: podporované, povolené a zakázané aktivity.
Osvědčené postupy: Mechanismy pro efektivní koordinaci jednotlivých politik/cíle plánování a rozvoj parků
Překážky: Problémy řízení vícevrstvých/více-odborových veřejných celků
Regionální vláda Lombardie, Parco Sud Milano a Parco Nord Milano - Ke koordinaci cílů parků a konkrétních akcí na jejich území dochází různými způsoby. Zejména formou:
- projektů a dohod s vlastníky 1000 farem, které se nachází v chráněné oblasti a usilují o multifunkční zemědělství zaváděním politik společenství (pouze Parco Sud Milano);
- Obnovy životního prostředí a projektů na udržení přírodního prostředí na území, které patří k parku;
- Podpory využití parku v jeho nejrůznějších podobách (přírodní krajina, zemědělská půda, krajina s historickým a kulturním významem);
- Budování ekologické sítě a defragmentace území.
Všechny tyto projekty jsou realizovány ve spolupráci s regionální vládou Lombardie, která pomocí směrnic, dohod a financování podporuje regionální systém chráněných oblastí s cílem vybudovat Regionální ekologickou síť.
Správní orgán: Meziobecní sdružení Metropolitní přírodní plochy Lille (ENLM)
 
Datum začátku postupu: Září 2002 -  ….
 
Rozpočet a zdroje financování: 10 000 000 €  - 75 % městská společenství Lille, 20 % obecní financování a 5–6 % vstupní poplatky
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: Tento postup je velmi relevantní pro případy zakládání parků
Popis postupu
Meziobecní sdružení je typicky francouzská správní jednotka pro meziobecní spolupráci ustavená nařízením vlády ze dne 30. října 1935. Tento typ sdružení umožňuje spolupráci mezi obcemi nebo mezi obcemi a dalšími subjekty veřejné správy.Po dlouhém období vývoje politiky, která by brala v potaz specifické vlastnosti dané oblasti, založil v září 2002 Metropolitní městský celek Lille výbor nazvaný „Metropolitní přírodní plochy – valorizace krajiny“ s cílem vytvořit rámec propojující velké zelené plochy (již existující nebo budoucí) se skutečným zájmem o životní prostředí a společnost. Místní rady byly vyzvány, aby tyto oblasti svěřily Metropolitnímu městskému celku Lille. Metropolitní městský celek Lille vytvořil správní jednotku nazvanou „Meziobecní sdružení Metropolitní přírodní plochy Lille“, která měla tyto oblasti spravovat. V meziobecním sdružení se dobrovolně sešli zástupci 40 místních rad a městských společenství.
Výbor ENLM má 81 volených členů, 40 z měst a 40 z městských společenství.
Díky této rovnováze lze snadněji zamezit protěžování oblastí a získat celkový pohled na metropoli a její zelený a modrý rámec.Městská společenství jsou pozemkový vlastník parků a důležitým finančním partnerem pro investice. ENLM nemá zákonnou možnost pracovat mimo metropolitní oblasti, nicméně aktuálně se diskutuje o možné revizi příslušného ustanovení.  
Důkaz úspěšnosti
Meziobecní sdružení Metropolitní přírodní plochy Lille od svého založení sdílí v širokém měřítku znalosti a zdroje (vybavení, hardware nástroje) a rozšířilo obhospodařovávanou plochu na víc než 1 300 hektarů. Sdružení v rámci této oblasti zahájilo mnoho důležitých iniciativ vztahujících se ke zlepšení a ochraně životního prostředí, např. pilotní projekt kanál Roubaix (cca 18 km) a rozsáhlou obnovu zalesnění.
 
Hlavní faktory úspěchu
Silná podpora ze strany politiků i metropole, diskuze s veřejností
VýzvyZvýšit počet účastnících se obcí
Obce rozvíjející se mimo metropoli Lille musí pracovat s jinými společenstvími
Získat nové a rozličné znalosti, které umožní tyto postupy udržet
Udržitelnost postupu
Tento osvědčený postup znamená pro místní rady sdílený nástroj, který umožňuje ušetřit finanční prostředky. Místní rady by jinak musely spravovat své vlastní plochy. Zaměstnanci meziobecního sdružení musí v rámci uchování udržitelnosti být schopni se adaptovat, experimentovat, učit se a uplatňovat nové znalosti.
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Podmínky pro případnou přenositelnost
Právní slučitelnost
Silná politická vůle
Konzultace jsou klíčovým faktorem úspěchu tohoto typu projektů. Navíc v současném kontextu ekonomické krize by mohlo být podpořeno i sdílení odborných znalostí a zdrojů.
Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Jérome Pohu
Organizace: Lille Metropolitan Natural Space
E-mail: jpohu@enm-lille.fr 
Webové stránky: www.enm-lille.fr
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Správní aspekty
Klíčové body
 
1 - Nezávislá správní struktura je nejúčinnější prostředek pro koordinaci a implementaci prvků týkajících se periurbánních parků.
Nezávislá správní struktura by měla mít na starosti každodenní aktivity související se správou parku, ale také koordinaci a implementaci dlouhodobého plánování. 
Taková struktura by zajistila účinnou interakci mezi plány, politikami, projekty a akcemi v dané oblasti. Správní struktura by se mimo jiné zaměřovala na integraci parku do místních rozvojových strategií a pomáhala posilovat společenské povědomí o hodnotách a dědictví parku a jeho roli coby nástroje pro trvale udržitelný místní rozvoj.
Struktura by měla definovat meziinstitucionální dohody se všemi zúčastněnými stranami a upřesňovat vzájemné povinnosti, závazky a způsob využití půdy. 
 
2 - Dlouhodobá a společně odsouhlasená řídicí strategie je základním předpokladem pro úspěšnou správu parku.
Řídicí strategie může mít mnoho forem. Může stavět na již existujících nástrojích (například plánech environmentálního řízení) nebo být vyvinuta ad hoc. Ve všech případech musí být integrovaná s jasnou a sdílenou analýzou problémů a funkcí parku a hlavních cílů a akcí, které je třeba provést.
Navíc je nutné, aby byl plán vyvinut v koordinaci se všemi zúčastněnými stranami (veřejnými i soukromými). Musí existovat jistota, že si jsou zúčastněné strany vědomy předloženého návrhu a mohou ho ovlivnit ještě ve stádiu počátečního návrhu. I když je takový postup časově náročný, pomáhá vyhnout se konfliktům později.
Řídicí strategie zahrnují systém pro sledování a hodnocení řídicích struktur parku v kontextu průběžného vzdělávání a zlepšování.
Překážky: Nedostatek spolupráce mezi úřady a investory
Osvědčené postupy: Specifika managementu pro parkotvorbu
Metropolitní přírodní oblast Lille, Metropole Lille  - na základě dlouhého období rozvoje politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  „Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní  městská společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na dobrovolném základě. 
 
Seine-Saint-Denis  - na základě dlouhého období rozvoje politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  „Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní městská společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na dobrovolném základě.
Organizační struktura a fungování observatoře je zakotvena v zakládací listině, stejně jako pravidla pro přístup k informacím. Listina se skládá ze tří částí:
- Vědní Výbor (spravovaný Národním přírodopisným Muzeem, dohromady čítá 11 expertů). 
- Řídící Výbor (volně dostupný profesionálům jako správcům přírodních oblastí, přírodovědných asociacím, vědním spolkům, územním plánovačům a provozovatelům daných přírodních oblastí. Dnes má tento výbor 80 členů a mezi nimi 33 signatářů.
- Koordinační Výbor (spravovaný Oddělením pro přírodu, krajinu a biodiverzitu spadajícím pod Obecnou radu Seine-Saint-Denis (čítá 4 osoby).
Observatoř spravuje společnou přírodní databázi. Jejími hlavními úkoly jsou: 
- sbírat všechna dostupná vědecká data dané lokality (flóra, hmyz, ptáci, hadi, obojživelníci, savci, houby…), a to jak ve městech, tak v parcích;
- dodávat sesbíraná data konkrétním rozhodovacím činitelům, aby byli informováni o rozvaze fauny a flóry v jejich rozvojových záměrech.
Bylo také zřízeno několik monitorovacích protokolů a soupisů v rámci osmi parků spravovaných Obecnou radou, a to ve spolupráci s veřejnými institucemi (Národní přírodopisné Muzeum, Národní botanická Akademie) a asociacemi (např. BirdLife – Život ptactva), aby bylo obecně zvýšeno povědomí o těchto „zelených jádrech“ oblasti.
Dobrá znalost příměstských parků umožňuje navrhnout řídící strategie v souladu s ekologickým přístupem a hodnotit vliv manažerských opatření, aby bylo dosaženo kontinuálního zlepšování.
 
Vitoša přírodní park  - Speciální organizační struktura založená v roce 1998 „Vitoša Nature Park Directorate“ (Představenstvo Vitoša přírodního parku) je zodpovědná za implementaci „Manažerského Plánu“ parku – aktivity na ochranu a restauraci biologické a krajinné diverzity, turismus a rekreace, výzkum, edukační programy, aktivity na podporu uvědomění veřejnosti; zakládání informačních a návštěvnických center; spravování archivace a databáze teritoria parku. Představenstvo dále zajišťuje kontinuitu, speciální přístup a efektivitu managementu a obecnou kontrolu nad parkem. Představenstvo Vitoša NP také koordinuje různé instituce a investory, kteří nesou různé odpovědnosti (nebo využívají práva pramenící z vlastnictví půdy, lesů a nemovitostí) s ohledem na teritoria parku, jako například „Regional Inspectorates of Environment and Waters“ (RIEW - Regionální inspektorát životního prostředí a vod) – zodpovědný za dvě rezervace, subdivize „Executive Forest Agency“ (Výkonná Lesní Agentura), která je zodpovědná za státní lesy, obecní správa – vlastníci pozemků a lesů, atd. (poznámka: Ministerstvo životního prostředí a vod skrze své subdivize – regionální  inspektorát životního prostředí a vod (RIEW) tvoří management, rozděluje aktivity zahrnující údržbu a restauraci, vykonává ochrannou funkci uvnitř lesů, krajinné a vodohospodářské orgány v rámci ochranných oblastí – exkluzivní státní pozemky, jako například dvě rezervace (Bistrishko Branishte a Torfeno Branishte) spadající pod správu Vitoša NP. Ministerstvo zemědělství a potravin (MAF), stejně jako fyzické a právnické osoby a obecní činitelé – vlastníci lesů a pozemků v rámci Vitoša NP, kromě exkluzivních státních pozemků, vykonávají svůj management a ochranu v souladu s dekrety:  „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území, a „The Forestry Act and other specialized legislation documents“ – Zákon o lesích a další specifické legislativní dokumenty. Management státních lesů je implementován Výkonnou Lesní Agenturou a jejími subdivizemi (státní lesnické a lovecké společnosti). Management obecních a soukromých lesů je implementován jejich vlastníky v souladu s řídícími projekty, plány a programy, které jsou schváleny Ministerstvem životního prostředí a vod a Ministerstvem zemědělství a potravin, respektive jejich regionálními subdivizemi. Management zemědělských půd je implementován jejich vlastníky v souladu s dekrety: „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území a Plány managementu parku. Koordinace všech těchto struktur, stejně jako implementace plánů managementu parku je vykonávána Představenstvem Vitoša NP.
 
Město Košice, Územně omezená agentura  – Území příměstského Lesního Parku, který pokrývá plochu o rozloze 4573 ha je řízen Městskými Lesy Košice SpA, jehož výhradní akcionář je Město Košice. Územní samospráva je prováděna na základě nájemní smlouvy, která si vyhrazuje závazky vůči hlavnímu manažerovi a vedoucímu pracovníku správy lesů v souladu s příslušnou legislativou. Podnik Městské Lesy Košice SpA má v současné době 54 zaměstnanců včetně managementu Lesního Parku, kde jsou 2 zaměstnanci zaměstnáni na plný úvazek a 8 zaměstnanců je vedeno na částečný úvazek.
 
Regionální vláda Lombardie: Parco Sud Milano a Parco Nord Milano mají specifické správní struktury. V roce 2011 přistoupil Parco Nord Milano k provádění nové legislativy o regionální správní struktuře a vytvořil novou správní radu skládající se z 5 členů - předsedy, 3 zástupců obcí a zástupce regionu. Za zmínku stojí i role regionu při plánování rozvoje obou parků pomocí územních dohod. S postupem času tak vznikl významný místní proces plánování podoby parků, na kterém se podílí různé správy, čímž oba parky zvyšují v očích veřejnosti svoji důvěryhodnost.
Překážky: Nedostatek spolupráce mezi úřady a investory
Osvědčené postupy: Specifika managementu pro parkotvorbu
Překážky: Nedostatek spolupráce mezi úřady a investory
Osvědčené postupy: Společná institucionální a (sociálně) investorská účast  
Parco della Piana - Toskánsko - Plánovací procesy na tvorbu Parco della Piana iniciované Regionem Toskánsko stojí na dvou hlavních operativních postupech. První z nich je především odborná a institucionální spolupráce a poradenství mezi jednotlivými regiony, provinciemi a místními úřady, které jsou zapojeny do projektu. Druhý postup zakotvuje a definuje tvorbu Parco della Piana do Regionálního Územního Plánu (the Regional Territorial Plan - PIT) skrze jistou změnu zákona.
Oba přístupy mají zajistit hladší a efektivnější plánovací procesy a podpořit strategické hodnoty parku v rámci sektoru regionálních politik.
Definice jednotlivých plánovacích nástrojů a zvládnutí řízení parku bude předložena ve studijní fázi, která nastane po nutné změně zákona. Než proběhne schválení zákona budou prováděna nutná opatření v rámci provinčních a lokálních plánovacích nástrojů a následně budou definována dodatečná zabezpečení na podporu parku.
Překážky: Rozdílné priority a nátlakové chování 	

Osvědčené postupy: Specifika managementu pro parkotvorbu
Metropolitní přírodní oblast Lille, Metropole Lille  - na základě dlouhého období rozvoje politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  „Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní  městská společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na dobrovolném základě. 
 
Seine-Saint-Denis  - na základě dlouhého období rozvoje politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  „Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní městská společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na dobrovolném základě.
Organizační struktura a fungování observatoře je zakotvena v zakládací listině, stejně jako pravidla pro přístup k informacím. Listina se skládá ze tří částí:
- Vědní Výbor (spravovaný Národním přírodopisným Muzeem, dohromady čítá 11 expertů). 
- Řídící Výbor (volně dostupný profesionálům jako správcům přírodních oblastí, přírodovědných asociacím, vědním spolkům, územním plánovačům a provozovatelům daných přírodních oblastí. Dnes má tento výbor 80 členů a mezi nimi 33 signatářů.
- Koordinační Výbor (spravovaný Oddělením pro přírodu, krajinu a biodiverzitu spadajícím pod Obecnou radu Seine-Saint-Denis (čítá 4 osoby).
Observatoř spravuje společnou přírodní databázi. Jejími hlavními úkoly jsou: 
- sbírat všechna dostupná vědecká data dané lokality (flóra, hmyz, ptáci, hadi, obojživelníci, savci, houby…), a to jak ve městech, tak v parcích;
- dodávat sesbíraná data konkrétním rozhodovacím činitelům, aby byli informováni o rozvaze fauny a flóry v jejich rozvojových záměrech.
Bylo také zřízeno několik monitorovacích protokolů a soupisů v rámci osmi parků spravovaných Obecnou radou, a to ve spolupráci s veřejnými institucemi (Národní přírodopisné Muzeum, Národní botanická Akademie) a asociacemi (např. BirdLife – Život ptactva), aby bylo obecně zvýšeno povědomí o těchto „zelených jádrech“ oblasti.
Dobrá znalost příměstských parků umožňuje navrhnout řídící strategie v souladu s ekologickým přístupem a hodnotit vliv manažerských opatření, aby bylo dosaženo kontinuálního zlepšování.
 
Vitoša přírodní park  - Speciální organizační struktura založená v roce 1998 „Vitoša Nature Park Directorate“ (Představenstvo Vitoša přírodního parku) je zodpovědná za implementaci „Manažerského Plánu“ parku – aktivity na ochranu a restauraci biologické a krajinné diverzity, turismus a rekreace, výzkum, edukační programy, aktivity na podporu uvědomění veřejnosti; zakládání informačních a návštěvnických center; spravování archivace a databáze teritoria parku. Představenstvo dále zajišťuje kontinuitu, speciální přístup a efektivitu managementu a obecnou kontrolu nad parkem. Představenstvo Vitoša NP také koordinuje různé instituce a investory, kteří nesou různé odpovědnosti (nebo využívají práva pramenící z vlastnictví půdy, lesů a nemovitostí) s ohledem na teritoria parku, jako například „Regional Inspectorates of Environment and Waters“ (RIEW - Regionální inspektorát životního prostředí a vod) – zodpovědný za dvě rezervace, subdivize „Executive Forest Agency“ (Výkonná Lesní Agentura), která je zodpovědná za státní lesy, obecní správa – vlastníci pozemků a lesů, atd. (poznámka: Ministerstvo životního prostředí a vod skrze své subdivize – regionální  inspektorát životního prostředí a vod (RIEW) tvoří management, rozděluje aktivity zahrnující údržbu a restauraci, vykonává ochrannou funkci uvnitř lesů, krajinné a vodohospodářské orgány v rámci ochranných oblastí – exkluzivní státní pozemky, jako například dvě rezervace (Bistrishko Branishte a Torfeno Branishte) spadající pod správu Vitoša NP. Ministerstvo zemědělství a potravin (MAF), stejně jako fyzické a právnické osoby a obecní činitelé – vlastníci lesů a pozemků v rámci Vitoša NP, kromě exkluzivních státních pozemků, vykonávají svůj management a ochranu v souladu s dekrety:  „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území, a „The Forestry Act and other specialized legislation documents“ – Zákon o lesích a další specifické legislativní dokumenty. Management státních lesů je implementován Výkonnou Lesní Agenturou a jejími subdivizemi (státní lesnické a lovecké společnosti). Management obecních a soukromých lesů je implementován jejich vlastníky v souladu s řídícími projekty, plány a programy, které jsou schváleny Ministerstvem životního prostředí a vod a Ministerstvem zemědělství a potravin, respektive jejich regionálními subdivizemi. Management zemědělských půd je implementován jejich vlastníky v souladu s dekrety: „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území a Plány managementu parku. Koordinace všech těchto struktur, stejně jako implementace plánů managementu parku je vykonávána Představenstvem Vitoša NP.
 
Překážky: Rozdílné priority a nátlakové chování	

Osvědčené postupy: Specifika managementu pro parkotvorbu
Překážky: Problematika definování a implementace managementu vyvažujících funkce parku/ Nedostatek parků s autonomní nezávislostí
Osvědčené postupy: Specifika managementu pro parkotvorbu
 
Metropolitní přírodní oblast Lille, Metropole Lille  - na základě dlouhého období rozvoje politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  „Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní  městská společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na dobrovolném základě. 
 
Seine-Saint-Denis  - na základě dlouhého období rozvoje politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  „Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní městská společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na dobrovolném základě.
Organizační struktura a fungování observatoře je zakotvena v zakládací listině, stejně jako pravidla pro přístup k informacím. Listina se skládá ze tří částí:
- Vědní Výbor (spravovaný Národním přírodopisným Muzeem, dohromady čítá 11 expertů). 
- Řídící Výbor (volně dostupný profesionálům jako správcům přírodních oblastí, přírodovědných asociacím, vědním spolkům, územním plánovačům a provozovatelům daných přírodních oblastí. Dnes má tento výbor 80 členů a mezi nimi 33 signatářů.
- Koordinační Výbor (spravovaný Oddělením pro přírodu, krajinu a biodiverzitu spadajícím pod Obecnou radu Seine-Saint-Denis (čítá 4 osoby).
Observatoř spravuje společnou přírodní databázi. Jejími hlavními úkoly jsou: 
- sbírat všechna dostupná vědecká data dané lokality (flóra, hmyz, ptáci, hadi, obojživelníci, savci, houby…), a to jak ve městech, tak v parcích;
- dodávat sesbíraná data konkrétním rozhodovacím činitelům, aby byli informováni o rozvaze fauny a flóry v jejich rozvojových záměrech.
Bylo také zřízeno několik monitorovacích protokolů a soupisů v rámci osmi parků spravovaných Obecnou radou, a to ve spolupráci s veřejnými institucemi (Národní přírodopisné Muzeum, Národní botanická Akademie) a asociacemi (např. BirdLife – Život ptactva), aby bylo obecně zvýšeno povědomí o těchto „zelených jádrech“ oblasti.
Dobrá znalost příměstských parků umožňuje navrhnout řídící strategie v souladu s ekologickým přístupem a hodnotit vliv manažerských opatření, aby bylo dosaženo kontinuálního zlepšování.
 
Překážky: Problematika definování a implementace managementu vyvažujících funkce parku/ Nedostatek parků s autonomní nezávislostí
Osvědčené postupy: Specifika managementu pro parkotvorbu
 
Vitoša přírodní park - Speciální organizační struktura založená v roce 1998 „Vitoša Nature Park Directorate“ (Představenstvo Vitoša přírodního parku) je zodpovědná za implementaci „Manažerského Plánu“ parku – aktivity na ochranu a restauraci biologické a krajinné diverzity, turismus a rekreace, výzkum, edukační programy, aktivity na podporu uvědomění veřejnosti; zakládání informačních a návštěvnických center; spravování archivace a databáze teritoria parku. Představenstvo dále zajišťuje kontinuitu, speciální přístup a efektivitu managementu a obecnou kontrolu nad parkem. Představenstvo Vitoša NP také koordinuje různé instituce a investory, kteří nesou různé odpovědnosti (nebo využívají práva pramenící z vlastnictví půdy, lesů a nemovitostí) s ohledem na teritoria parku, jako například „Regional Inspectorates of Environment and Waters“ (RIEW - Regionální inspektorát životního prostředí a vod) – zodpovědný za dvě rezervace, subdivize „Executive Forest Agency“ (Výkonná Lesní Agentura), která je zodpovědná za státní lesy, obecní správa – vlastníci pozemků a lesů, atd. (poznámka: Ministerstvo životního prostředí a vod skrze své subdivize – regionální inspektorát životního prostředí a vod (RIEW) tvoří management, rozděluje aktivity zahrnující údržbu a restauraci, vykonává ochrannou funkci uvnitř lesů, krajinné a vodohospodářské orgány v rámci ochranných oblastí – exkluzivní státní pozemky, jako například dvě rezervace (Bistrishko Branishte a Torfeno Branishte) spadající pod správu Vitoša NP. Ministerstvo zemědělství a potravin (MAF), stejně jako fyzické a právnické osoby a obecní činitelé – vlastníci lesů a pozemků v rámci Vitoša NP, kromě exkluzivních státních pozemků, vykonávají svůj management a ochranu v souladu s dekrety: „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území, a „The Forestry Act and other specialized legislation documents“ – Zákon o lesích a další specifické legislativní dokumenty. Management státních lesů je implementován Výkonnou Lesní Agenturou a jejími subdivizemi (státní lesnické a lovecké společnosti). Management obecních a soukromých lesů je implementován jejich vlastníky v souladu s řídícími projekty, plány a programy, které jsou schváleny Ministerstvem životního prostředí a vod a Ministerstvem zemědělství a potravin, respektive jejich regionálními subdivizemi. Management zemědělských půd je implementován jejich vlastníky v souladu s dekrety: „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území a Plány managementu parku. Koordinace všech těchto struktur, stejně jako implementace plánů managementu parku je vykonávána Představenstvem Vitoša NP.
 
Město Košice, Územně omezená agentura – Území příměstského Lesního Parku, který pokrývá plochu o rozloze 4573 ha je řízen Městskými Lesy Košice SpA, jehož výhradní akcionář je Město Košice. Územní samospráva je prováděna na základě nájemní smlouvy, která si vyhrazuje závazky vůči hlavnímu manažerovi a vedoucímu pracovníku správy lesů v souladu s příslušnou legislativou. Podnik Městské Lesy Košice SpA má v současné době 54 zaměstnanců včetně managementu Lesního Parku, kde jsou 2 zaměstnanci zaměstnáni na plný úvazek a 8 zaměstnanců je vedeno na částečný úvazek.
 
Regionální vláda Lombardie, Parco Sud Milano a Parco Nord Milano - Ke koordinaci cílů parků a konkrétních akcí na jejich území dochází různými způsoby. Zejména formou:
- projektů a dohod s vlastníky 1000 farem, které se nachází v chráněné oblasti a usilují o multifunkční zemědělství zaváděním politik společenství (pouze Parco Sud Milano);
- Obnovy životního prostředí a projektů na udržení přírodního prostředí na území, které patří k parku;
- Podpory využití parku v jeho nejrůznějších podobách (přírodní krajina, zemědělská půda, krajina s historickým a kulturním významem);
- Budování ekologické sítě a defragmentace území.
Osvědčené postupy: Společná institucionální a (sociálně) investorská účast 
Překážky: Problematika definování a implementace managementu vyvažujících funkce parku/ Nedostatek parků s autonomní nezávislostí
Metropolitní přírodní plochy Lille (ENLM) - Vzhledem k množství způsobů využití příměstských parků byly založeny Rady uživatelů jako účastnický nástroj správy. V těchto radách se minimálně dvakrát ročně setkávají představitelé ze všech asociací a sdružení, která využívají oblasti spravované ELNM. Území jsou rozdělena do čtyř sektorů a uživatelé jsou přiděleni podle relevantnosti. Rady uživatelů přibližují správní orgán občanům a podporují dialog s jejich představiteli před zahájením nových projektů nebo před důležitými rozhodnutími správy, např. kácení stromů, obnova mokřadů, atd. Díky těmto komunikačním nástrojům se lze vyhnout mnoha místním konfliktům a propojit sdružení a občany. 
Jednou ročně se všechny poradní výbory místních uživatelů sejdou na shromáždění, aby se detailně věnovaly jednomu specifickému tématu. Shromáždění například vytváří chartu osvědčených postupů pro cyklisty.
 
Parco della Piana - Toskánsko - Plánovací procesy na tvorbu Parco della Piana iniciované Regionem Toskánsko stojí na dvou hlavních operativních postupech. První z nich je především odborná a institucionální spolupráce a poradenství mezi jednotlivými regiony, provinciemi a místními úřady, které jsou zapojeny do projektu. Druhý postup zakotvuje a definuje tvorbu Parco della Piana do Regionálního Územního Plánu (the Regional Territorial Plan - PIT) skrze jistou změnu zákona.
Oba přístupy mají zajistit hladší a efektivnější plánovací procesy a podpořit strategické hodnoty parku v rámci sektoru regionálních politik.
Definice jednotlivých plánovacích nástrojů a zvládnutí řízení parku bude předložena ve studijní fázi, která nastane po nutné změně zákona. Než proběhne schválení zákona budou prováděna nutná opatření v rámci provinčních a lokálních plánovacích nástrojů a následně budou definována dodatečná zabezpečení na podporu parku.
 
 
Překážky: Nedostatek dlouhodobých strategických opatření	

Osvědčené postupy: Specifika managementu pro parkotvorbu	

Metropolitní přírodní oblast Lille, Metropole Lille  - na základě dlouhého období rozvoje politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  „Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní  městská společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na dobrovolném základě. 
 
Seine-Saint-Denis  - na základě dlouhého období rozvoje politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  „Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní městská společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na dobrovolném základě.
Organizační struktura a fungování observatoře je zakotvena v zakládací listině, stejně jako pravidla pro přístup k informacím. Listina se skládá ze tří částí:
- Vědní Výbor (spravovaný Národním přírodopisným Muzeem, dohromady čítá 11 expertů). 
- Řídící Výbor (volně dostupný profesionálům jako správcům přírodních oblastí, přírodovědných asociacím, vědním spolkům, územním plánovačům a provozovatelům daných přírodních oblastí. Dnes má tento výbor 80 členů a mezi nimi 33 signatářů.
- Koordinační Výbor (spravovaný Oddělením pro přírodu, krajinu a biodiverzitu spadajícím pod Obecnou radu Seine-Saint-Denis (čítá 4 osoby).
Observatoř spravuje společnou přírodní databázi. Jejími hlavními úkoly jsou: 
- sbírat všechna dostupná vědecká data dané lokality (flóra, hmyz, ptáci, hadi, obojživelníci, savci, houby…), a to jak ve městech, tak v parcích;
- dodávat sesbíraná data konkrétním rozhodovacím činitelům, aby byli informováni o rozvaze fauny a flóry v jejich rozvojových záměrech.
Bylo také zřízeno několik monitorovacích protokolů a soupisů v rámci osmi parků spravovaných Obecnou radou, a to ve spolupráci s veřejnými institucemi (Národní přírodopisné Muzeum, Národní botanická Akademie) a asociacemi (např. BirdLife – Život ptactva), aby bylo obecně zvýšeno povědomí o těchto „zelených jádrech“ oblasti.
Dobrá znalost příměstských parků umožňuje navrhnout řídící strategie v souladu s ekologickým přístupem a hodnotit vliv manažerských opatření, aby bylo dosaženo kontinuálního zlepšování.
 
Osvědčené postupy: Specifika managementu pro parkotvorbu
 
Vitoša přírodní park  - Speciální organizační struktura založená v roce 1998 „Vitoša Nature Park Directorate“ (Představenstvo Vitoša přírodního parku) je zodpovědná za implementaci „Manažerského Plánu“ parku – aktivity na ochranu a restauraci biologické a krajinné diverzity, turismus a rekreace, výzkum, edukační programy, aktivity na podporu uvědomění veřejnosti; zakládání informačních a návštěvnických center; spravování archivace a databáze teritoria parku. Představenstvo dále zajišťuje kontinuitu, speciální přístup a efektivitu managementu a obecnou kontrolu nad parkem. Představenstvo Vitoša NP také koordinuje různé instituce a investory, kteří nesou různé odpovědnosti (nebo využívají práva pramenící z vlastnictví půdy, lesů a nemovitostí) s ohledem na teritoria parku, jako například „Regional Inspectorates of Environment and Waters“ (RIEW - Regionální inspektorát životního prostředí a vod) – zodpovědný za dvě rezervace, subdivize „Executive Forest Agency“ (Výkonná Lesní Agentura), která je zodpovědná za státní lesy, obecní správa – vlastníci pozemků a lesů, atd. (poznámka: Ministerstvo životního prostředí a vod skrze své subdivize – regionální  inspektorát životního prostředí a vod (RIEW) tvoří management, rozděluje aktivity zahrnující údržbu a restauraci, vykonává ochrannou funkci uvnitř lesů, krajinné a vodohospodářské orgány v rámci ochranných oblastí – exkluzivní státní pozemky, jako například dvě rezervace (Bistrishko Branishte a Torfeno Branishte) spadající pod správu Vitoša NP. Ministerstvo zemědělství a potravin (MAF), stejně jako fyzické a právnické osoby a obecní činitelé – vlastníci lesů a pozemků v rámci Vitoša NP, kromě exkluzivních státních pozemků, vykonávají svůj management a ochranu v souladu s dekrety:  „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území, a „The Forestry Act and other specialized legislation documents“ – Zákon o lesích a další specifické legislativní dokumenty. Management státních lesů je implementován Výkonnou Lesní Agenturou a jejími subdivizemi (státní lesnické a lovecké společnosti). Management obecních a soukromých lesů je implementován jejich vlastníky v souladu s řídícími projekty, plány a programy, které jsou schváleny Ministerstvem životního prostředí a vod a Ministerstvem zemědělství a potravin, respektive jejich regionálními subdivizemi. Management zemědělských půd je implementován jejich vlastníky v souladu s dekrety: „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území a Plány managementu parku. Koordinace všech těchto struktur, stejně jako implementace plánů managementu parku je vykonávána Představenstvem Vitoša NP.
 
Město Košice, Územně omezená agentura  – Území příměstského Lesního Parku, který pokrývá plochu o rozloze 4573 ha je řízen Městskými Lesy Košice SpA, jehož výhradní akcionář je Město Košice. Územní samospráva je prováděna na základě nájemní smlouvy, která si vyhrazuje závazky vůči hlavnímu manažerovi a vedoucímu pracovníku správy lesů v souladu s příslušnou legislativou. Podnik Městské Lesy Košice SpA má v současné době 54 zaměstnanců včetně managementu Lesního Parku, kde jsou 2 zaměstnanci zaměstnáni na plný úvazek a 8 zaměstnanců je vedeno na částečný úvazek.
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Osvědčené postupy: budoucích plánů rozvoje 
Plán správy (PS) přírodního parku Vitoša- Podle bulharské legislativy je vytvoření plánu správy povinné. Cílem je přispět k identifikaci a účinné správě problémů souvisejících s přírodou a ochranou životního prostředí. Plán správy přírodního parku Vitoša kompenzuje neexistenci dalších plánů potřebných pro správu daného území (např. obecné plány rozvoje obcí Pernik, Radomir a Samokov). Plán správy (PS) parku pokrývá desetileté období a určuje:
- Cíle správy pro dané území;
- Územní plánování, normy, režimy, podmínky nebo doporučení pro zavádění aktivit v rámci lesů, zemědělských půd a vodních ploch, rozvoj infrastruktury a stavební práce, organizaci správy atd. pro dosažení stanovených cílů;- Krátkodobé a dlouhodobé programy aktivit, které se vztahují k vědeckému výzkumu a monitorování složek životního prostředí, péči o zachování chráněných druhů, rostlinných výskytů a přirozeného prostředí, vzdělávání k ochraně životního prostředí, řízení toku turismu, atd.
Nejvýraznější silné stránky existence plánu správy (PS) jsou následující:
- PS je právně závazný dokument. (Je schválen radou ministrů.);
- Územní plánování v rámci PS umožňuje jasně stanovit režimy a opatření;
- PS umožňuje předvídat finanční zdroje potřebné pro správu parku;
- PS umožňuje a podporuje účast různých zúčastněných stran během procesu plánování i poté;
- PS poskytuje mechanismy pro koordinaci a účast zajímajících se zúčastněných stran;
- PS prosazuje konzervativní přístup ohledně změn režimu správy.
 
Seine-Saint-Denis- Od roku 2006 se stalo 7 parků a lesů spravovaných Generální radou a 8 parků a lesů spravovaných městy ležícími v departmentu Seine-Saint-Denis součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000 (Směrnice o ptácích). Začátkem roku 2011 byl dokončen dokument s vytyčenými cíly DOCOB, který vytvořil společnou akční strategii pro tyto hojně navštěvované přírodní plochy (podle odhadů celou plochu o rozloze 1 100 hektarů navštíví až 8 milionů návštěvníků). Provádění akčního plánu, které koordinovala generální rada, představuje počáteční bod kolektivní akce pro lepší správu přírodních habitatů příslušného území. Součástí je také implementace plánů správy v patnácti parcích a lesích v rámci soustavy Natura 2000. V roce 2011 generální rada vytvořila soubor pokynů pro tvorbu plánů správy v rámci departmentu Seine-Saint-Denis, aby mohl být předložen společný postup pro celou oblast Natura 2000.Příprava plánů správy parků spadajících do působnosti generální rady si žádá provést důkladnou diagnózu, aby bylo možné plánovat cíle a akce na dalších deset let. Příprava plánů správy byla vyhotovena za podpory poradenské společnosti specializující se na ekologii a pro každý park trvala v průměru 9 měsíců až jeden rok. Součástí je i několik fází dialogu v rámci přípravného výboru, jehož součástí jsou nejrůznější institucionální, vědecké a neziskové partnerské organizace. Tyto plány správy parků přispějí ke zlepšení metod správy přírodních habitatů, optimalizaci plánování zásahů do oblastí a lepšímu soužití lidí s přírodou. 
 
Regionální vláda Lombardie, Zemědělský park Sud Milano a park Nord Milano- Hlavním plánem parku je vyčlenit 5 sektorově specifických plánů, tedy:
a. Plán na vytvoření zeleného pásu v příměstských oblastech Milána, ve kterých má vzniknout zelená zóna, která by propojovala park s městskou zelení;
b. Plán pro zemědělský sektor, který podporuje zemědělské plochy i samotné společnosti, již realizovaný;c. Plán cyklostezek, ve výstavbě;
d. Plán na ochranu kulturně-historického dědictví, ve výstavbě;
e. Plán rozvoje služeb pro obyvatele, ve výstavbě.
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Osvědčené postupy: Monitoring a navazující aktivity
 
Regionální vláda Lombardie- Regionální vláda Lombardie aktivovala integrovaný ekologický monitorovací systém, včetně počítačového systému pro získávání a zpracování dat. Systém byl součástí legislativní změny č. 86/83, která zavedla Regionální plán chráněných oblastí. Díky tomuto plánu bude možné stanovit operační řídicí cíle na regionální úrovni pro ovlivnění politiky každého parku. Jedná se o další možné ukazatele různých přírodních oblastí, které je potřeba vzít v úvahu při plánování rozvoje.  Obecně lze říci, že dobrá výměna znalostí, ke které v rámci systému parků dochází, včetně periurbánních parků, umožňuje zavádění politik pro ochranu přírody tím, že posiluje roli jednotlivých manažerů v místních a nadměstských institucích a usnadňuje nalézání nových forem teritoriální správy.
Správní orgán: Metropolitní přírodní plochy Lille (ENLM)
 
Datum začátku postupu: Září 2003
 
Rozpočet a zdroje financování: 5000 € - 10 000 € Rozpočet pro ENLM 
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: Správa a vytvoření
Popis postupu
Vzhledem k množství způsobů využití příměstských parků byly založeny Rady uživatelů jako účastnický nástroj správy. V těchto radách se minimálně dvakrát ročně setkávají představitelé ze všech asociací a sdružení, která využívají oblasti spravované ELNM.
Území jsou rozdělena do čtyř sektorů a uživatelé jsou přiděleni podle relevantnosti. Rady uživatelů přibližují správní orgán občanům a podporují dialog s jejich představiteli před zahájením nových projektů nebo před důležitými rozhodnutími správy, např. kácení stromů, obnova mokřadů, atd. Díky těmto komunikačním nástrojům se lze vyhnout mnoha místním konfliktům a propojit sdružení a občany.
Jednou ročně se všechny poradní výbory místních uživatelů sejdou na shromáždění, aby se detailně věnovaly jednomu specifickému tématu. Shromáždění například vytváří chartu osvědčených postupů pro cyklisty.
Navíc, pokud se ELNM zabývá nějakým specifickým tématem, je vytvořen technický výbor sestávající z odborníků a uživatelů (sdružení), a to s cílem získat informace o problémech správy a problémech technického rázu.
Existují i zemědělské technické výbory, v nichž jsou zastoupeni farmáři, představitelé a technici; ty se zabývají zemědělskými tématy (např. farmářské trhy, zlepšení vzhledu farem). 
 
Důkaz úspěšnosti
Vytváření rad uživatelů má za výsledek méně konfliktů s uživateli parků a lepší přijetí a pochopení veřejností a zúčastněnými stranami. To je patrné i na neustále rostoucím počtu zúčastněných.
 
Hlavní faktory úspěchu
Frekvence setkávání s uživateli.
Místní povaha těchto setkání.
Zapojení co nejširší veřejnosti.
Zohlednění požadavků účastníků.
Přítomnost volených představitelů, kteří podporují myšlenku legitimity rady.
Inzerce událostí v tisku a prostřednictvím soukromých pozvánek.
VýzvyVýzvou je zlepšit současná setkání, na nichž všechny zúčastněné strany přednášejí své požadavky. Je potřeba neustále zkoušet nové metody, které by umožnily dosáhnout skutečnou výměnu a strukturovat tato setkání.
ENLM je konsolidací sedmi různých struktur. Zpočátku byla jednou z největších výzev otázka, jak řídit a koordinovat práci těchto sedmi struktur na jednom projektu. Další výzvou je zavést vzdělávací dílny pro zaměstnance a vytvořit podnikovou kulturu.
Udržitelnost postupu
Jedná se o stálý postup – nejméně dva výbory místních uživatelů a jeden výbor metropolitních uživatelů ročně.
 
 
Zapojení zúčastněných stranRady uživatelůFrance - Region Nord-Pas de Calais - Lille
Správní orgán: Přírodní park Vitoša
 
Datum začátku postupu:  2005 – 2014 (Plán správy přírodního parku Vitoša byl schválen radou ministrů v dubnu 2005. Plán správy je platný po dobu deseti let.)
 
Rozpočet a zdroje financování: Přibližně 300 000 eur  - Veřejné zdroje financování (státní rozpočet)
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: Fáze správy
Popis postupu
Podle bulharské legislativy je vytvoření plánu správy povinné. Cílem je přispět k identifikaci a účinné správě problémů souvisejících s přírodou a ochranou životního prostředí. Plán správy přírodního parku Vitoša kompenzuje neexistenci dalších plánů potřebných pro správu daného území (např. obecné plány rozvoje obcí Pernik, Radomir a Samokov).
Plán správy (PS) parku pokrývá desetileté období a určuje:
i.         Cíle správy pro dané území;
ii.         Územní plánování, normy, režimy, podmínky nebo doporučení pro zavádění aktivit v rámci lesů, zemědělských půd a vodních ploch, rozvoj infrastruktury a stavební práce, organizaci správy atd. pro dosažení stanovených cílů;iii.         Krátkodobé a dlouhodobé programy aktivit, které se vztahují k vědeckému výzkumu a monitorování složek životního prostředí, péči o zachování chráněných druhů, rostlinných výskytů a přirozeného prostředí, vzdělávání k ochraně životního prostředí, řízení toku turismu, atd.Nejvýraznější silné stránky existence plánu správy (PS) jsou následující:
1)         PS je právně závazný dokument. (Je schválen radou ministrů.);
2)         Územní plánování v rámci PS umožňuje jasně stanovit režimy a opatření;
3)         PS umožňuje předvídat finanční zdroje potřebné pro správu parku;
4)         PS umožňuje a podporuje účast různých zúčastněných stran během procesu plánování i poté;
5)         PS poskytuje mechanismy pro koordinaci a účast zajímajících se zúčastněných stran;
6)         PS prosazuje konzervativní přístup ohledně změn režimu správy;
7)         PS poskytuje ucelené a detailní informace o různých aspektech a specifických rysech území, např.: charakteristiky biotických a abiotických složek, vlastnictví pozemků, využití půdy, zúčastněné strany a uživatelé, důležité chráněné druhy a přirozené prostředí, socioekonomické a kulturní charakteristické znaky, atd. 
 
Důkaz úspěšnosti
Plán správy je nástroj pro správu území parku v souladu se specifickými charakteristickými znaky chráněné oblasti a jejími cíly správy. Plán správy má hodnotu právního dokumentu. Plán správy v hrubých obrysech naznačuje, co je potřeba udělat v období deseti let, aby byly uchovány a ochráněny přírodní hodnoty daného území a byl zdůrazněn jeho společenský a kulturní význam.Kapitola IV plánu správy poskytuje ucelené informace o operačních úkolech a pracovní plán na desetileté období. Pro každý prioritní úkol je stanoveno datum jeho dokončení, přibližný rozpočet, možné zdroje financování a subjekt zodpovědný za provádění úkolu. To představuje dobrý základ pro dohled nad uskutečňováním plánu správy a podnikáním potřebných kroků.
 
Hlavní faktory úspěchu
Je důležité, aby během vzniku plánu správy probíhal proces konzultace a zapojení široké veřejnosti, protože to přispívá k docílení pocitu vlastnictví mezi zainteresovanými zúčastněnými stranami a vytvoření dobré základny pro spolupráci během realizace plánu. 
 
Plánování a správa chráněné oblastiPlán správy (PS) přírodního parku VitošaBulharsko – Jugozapaden (jihozápad) – Sofie
VýzvyNejvětší výzvu představují ekonomické zájmy týkající se vzniku lyžařských areálů a doprovodné infrastruktury v rámci parku. To odporuje cílům parku v oblasti ochrany přírody i režimům a normám vyplývajícím z plánu správy parku.
Ačkoli ze strany zainteresovaných podniků došlo k pokusům ovlivnit správu parku, plán správy národního parku Vitoša nebyl zatím pozměněn.
Veřejnost je silně proti plánované výstavbě infrastruktury a investičním návrhům, které by mohly ovlivnit území parku.
Ve snaze prosadit své investiční záměry se firmy pokusily pozměnit zákon o lesnictví. (Jednalo se o výsledek neúspěšné snahy zainteresovaných firem „obklíčit“ plán správy parku. Zdá se, že je jednodušší pozměnit národní zákon než plán správy!)
Udržitelnost postupu
Jak již bylo zmíněno, přírodní park musí v souladu s národní legislativou mít plán správy. Každý plán správy je platný po dobu deseti let. Poté musí být podle národní legislativy aktualizován (na další desetileté období) a měl by projít procesem veřejných konzultací.
V rámci příměstského projektu připravil partner mandát pro aktualizaci plánu správy přírodního parku Vitoša. (Doba platnosti aktualizovaného plánu správy je deset let – od roku 2014 do roku 2024).
 
Podmínky pro případnou přenositelnost 
Je nezbytné mít národní právní rámec příznivý k rozvoji plánů správy příměstských parků.Postup rozvoje a realizace plánů správy lze pozměnit podle místních specifických rysů a potřeb.
Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Neli Doncheva
Přírodní park Vitoša Directorate
E-mail: Neli_doncheva@yahoo.com; dppvitosha@iag.bg 
Webové stránky: http://www.park-vitosha.org/ 
 
Plánování a správa chráněné oblastiPlán správy (PS) přírodního parku VitošaBulharsko – Jugozapaden (jihozápad) – Sofie
Environmentální aspekty
Klíčové body
 
1 – Periurbánní park musí být součástí širší ekologické sítě.
Role příměstských parků s ohledem na ochranu životního prostředí může být úspěšná pouze v případě, že jsou parky součástí městského ekosystému, jinými slovy součástí toku materiálů a energie, která jde napříč městem a přilehlými oblastmi. Park musí tvořit součást širšího územního environmentálního systému, který se skládá z chráněných oblastí a jiných územních prvků s přírodní a/nebo environmentální hodnotou. To by mohlo zahrnovat například vodní sítě, stezky a zemědělské, osázené nebo zalesněné oblasti.
 
2 – Znalost parku a jeho okolí je základním předpokladem pro ochranu životního prostředí.
Aby došlo k plnému využití funkce parku přispívat k ochraně životního prostředí, správní struktury parku musí znát okolní území do hloubky. Tuto znalost je možné získat prováděním studií, analýz a/nebo zapojením zúčastněných stran. Tyto informace by měly být získány před samotným vytvořením parku a následně aktualizovány v pravidelných intervalech po jeho vytvoření. Na základě znalosti těchto informací mohou správci parku činit rozhodnutí o environmentálních prioritách a obnově uvnitř parku samotného.
 
3 – Různé aspekty ekologického a půdního využití periurbánních parků by měly být považovány za přidanou hodnotu.
Periurbánní parky mají různou míru přírodní a environmentální hodnoty a význam pro ochranu přírody. Jedná se o přidanou hodnotu, ne omezení, ale je zapotřebí vynaložit velké úsilí, aby bylo dosaženo jistoty, že činnosti prováděné v parku jsou zaměřeny na trvale udržitelné využití a zlepšování environmentálních a krajinných zdrojů (například ekologické zemědělství, rekonstrukce živých plotů, sázení, chov a ochrana endogenních druhů, dobrovolnictví).
Překážky: Městská aglomerace         
Osvědčené postupy: Ekologické propojení parků a environmentálních oblastí: park jako zelená infrastruktura
Seine-Saint-Denis: Tzv. „Velký Pařížský projekt“ navrhuje začleňování urbanistických prvků do prostředí Parku Georges Valbon, který představuje zelený pás metropole. Vize Obecní Rady je však rozdílná – rada by naopak raději penetrovala více zeleně do jednotlivých částí města. V současné době rada pracuje na vizi, kde by záměry navázaly na již existující park a určitou urbanistickou strukturu města. Tato vize by zahrnovala: integraci flory do městských částí; evaluaci současných hranic parku a vylepšení těchto hranic; rekvalifikaci existující urbanistické struktury města; zlepšení ekologického potenciálu daného parku a jeho propojení se zeleným pásem.
Obecná rada zahájila v roce 2009 tvorbu „Parkway“ (Trasu parku), trasu pro pěší a cyklisty o délce více než 70 km, která propojuje hlavní zelené a přírodní plochy území.
Trasa  parku si klade za splnění následující cíle:
- Sociální: poskytovat obyvatelům další trvale udržitelné zdroje dopravy (pěší a cyklistické) a udělat zelené volnočasové plochy lépe dosažitelné.
- Krajinářské: poskytnout uživatelům komfortní systém stezek a zachovat jistou estetickou kontinuitu v rámci zelených ploch.
- Ekologické: udržovat, vylepšovat nebo tvořit lokální ekologické koridory a podporovat rozvoj fauny a flóry.
 
Slezská Metropole: V rámci Slezské Metropole byla podniknuta evaluace ekologických funkcí celého jejího území a také specifických oblastí (ekologické koridory, oblasti s volnou přírodou, chráněné oblasti, hnízdiště a stanoviště výchovy mláďat atd. Mezi výsledky evaluace bylo zřízení Ochranného lesního pásma okolo Horní Slezské industriální oblasti a Ekologického systému ochranných oblastí v rámci lokálního územního plánu. Toto opatření sjednotilo již existující environmentální stanoviště a byl tak vytvořen kontinuální přírodní systém. Oblastní Projekt je potom součástí tohoto systému. 
 
Andalusie: Správu sítě chráněných přírodních oblastí (The Protected Natural Areas Network of Andalusia - RENPA) představuje integrovaný a jednotný systém, který zahrnuje všechny přírodní oblasti Andalusie, které si žádají režim speciální ochrany. Hlavními úkoly Správy sítě je především ochrana a konzervace ekosystémů, komunit, geologických a biologických prvků nebo jiných přírodně důležitých jevů, a to především v přírodních rezervacích. Dalším úkolem je dostupnost chráněných a přírodních oblastí široké veřejnosti, tak aby mohla ocenit přírodní bohatství regionu prostřednictvím organizování edukačních, dobrovolně účastnických a rekreačních aktivit a zároveň aby mohla veřejnost využít nabízené možnosti a vybavení těchto lokalit.
 
.
Překážky: Městská aglomerace         
Osvědčené postupy: Ekologické propojení parků a environmentálních oblastí: park jako zelená infrastruktura
Regionální vláda Lombardie - Síť RER (Regionální ekologická síť) vyvinutá regionální vládou Lombardie ve spolupráci s místními parky je nástrojem pro začlenění parků do celého systému. RER nabízí rámec určený k plánování propojení parků na mnohem vyšší úrovni a nalézání praktických a kriticky důležitých řešení pro překonání územní fragmentace.Cílem těchto kroků je posílit, rozšířit a konkretizovat RER coby protiváhu fragmentace území a negativních dopadů na biodiverzitu a zároveň na parky nahlížet z přírodního a ekologického úhlu pohledu. K propojování Regionální ekologické sítě dochází výstavbou ekoduktů a obnovou přírodních ekologických koridorů, například řek, kanálů a potoků. Typickou ukázkou je řeka Seveso v parku Parco Nord Milano. Parco Nord Milano jednal ve spolupráci se všemi místními zúčastněnými stranami (více než 60 místních zastupitelstev podél řeky Seveso) a to tak, že s nimi podepsal rámcovou dohodu zvanou „Smlouva o řece Seveso“. Každé místní zastupitelstvo následně pracovalo samostatně na podrobnostech konečné podoby projektu, který financovala regionální vláda Lombardie. Zemědělský park Parco Agricolo Sud Milano založil realizaci své ekologické sítě na rozsáhlém zavlažovacím systému, který křižuje oblasti se zemědělskou půdou. Projekt se zaměřil hlavně na lužní louky, tedy na pole, která jsou v průběhu roku zaplavená díky důmyslné technice vyvinuté v roce 1100 cisterciáckými mnichy.
Díky tomu měli vždy čerstvé seno. Tento konkrétní typ trávy udržovaný místními zemědělci má velmi heterogenní biodiverzitu. Proto je důležité tyto lužní louky propojit živými ploty s významnými přírodními plochami parku. Projekt Ekologická síť travnatých ploch byla zahrnuta do Regionální ekologické sítě včetně financování projektu. V současné době dochází k její výstavbě.
Překážky: Nadměrný zábor přírodních oblastí         
Osvědčené postupy: Tvorba chráněných oblastí s kontrolovanou nebo zakázanou lidskou činností:
Národní Park Dunaj Ipoly- Budapešťská chráněná krajinná oblast má rozlohu 10,498 hektarů kopcovitého terénu a obklopuje Metropol Budapešť ze severozápadu a na mnoha místech zabíhá až hluboko do centra města. Tato oblast má statut chráněnosti již od roku 1978 díky své botanické, zoologické a geologické jedinečnosti  této převážně lesnaté pahorkatiny. Další hlavní důvod protekce je zachování nedotčenosti krajinného komplexu lesů a lučin a zachování tohoto obrovského zeleného pásu okolo Budapešti, které funguje také jako „plíce“ hlavního města; v této oblasti není povolena žádná stavební činnost. Od roku 2004 je tato oblast také vyhlášena oblastí „NATURA 2000“ jako Zvláštní oblast pro konzervaci.
 
Vitoša přírodní park- Celé území parku představuje část Evropské ekologické sítě NATURA 2000. Hlavním záměrem je chránit celé území parku a dále pak sekundární záměr je spojen s lesnickým a zemědělským využíváním ploch parku stejně tak jako s jeho konzervačním záměrem. Ochranné oblasti zahrnují dvě Rezervace: Bistrishko Branishte (1061.6ha) a Torfeno Branishte (784.1ha). Zalesněné oblasti pokrývají 79.5% teritoria parku s převážně přírodními stanovišti a s poměrem 60% listnatých a 40% jehličnatých stromů. Zbytek parku tvoří orná půda, která je využívána jen jako pastviska a ne k zemědělské produkci. Jedinou výjimku tvoří zemědělská půda okolo vesnic Yarlovo a Kladnitze – okolo 1000 ha je využito jako obilná pole.
 
Monsanto Lisabon- Lesní Park Monsanto je chráněný les přímo v Lisabonu. Park skýtá hlavnímu městu Portugalska pestrou zalesněnou oblast. Je důležité podotknout, že tato oblast si prošla skrz dlouhou, ale úspěšnou cestu rekultivace. Hlavní funkce parku byla jasně stanovena již při jeho zřízení v roce 1934, a to zajištění zdravějšího vzduchu v Lisabonu. „Monsanto Hills – Serra de Montano“ měly původně nevzhlednou podobu bez jediného stromu a jádro města Lisabon bylo zároveň nechráněné proti severním větrům a přílivu suchého vzduchu. Po masivní rekultivaci asi 1,000 hektarů, která proběhla v rekordním čase v letech 1941-1945 si oblast rychle vysloužila přezdívku „Lisabonské plíce“. Během zalesňovacích aktivit byly do oblasti Serra de Montano implementovány četné rostlinné a živočišné druhy. Ekologický park, který se nachází uvnitř samotného Lesního Parku, má délku obvodu 4 kilometry a celkovou rozlohu 50 hektarů.
 
Seine-Saint-Denis- K ochraně přírodních lokalit nebo vzdělávacích struktur před negativním dopadem návštěvnosti (hluk, postávání kolemjdoucích, psi, škody), jsou některé části parku veřejnosti nepřístupné. Například “centrální louka“ (“central meadow”) v parku Haute-lle (sektor s 20 ha) je uzavřena od implementace řízení ekologických pastvin. Cesty byly následně organizovány jako obchvat tohoto sektoru.Ve více frekventovaných parcích jsou opatření k existenci uzavřených sektorů a omezených vstupů někdy špatně přijímány ze strany návštěvníků. V tomto případě přicházejí na řadu jiné techniky. Například v parku Georges Valbon je oblast jezera Fogs velmi bohatá na ptactvo díky existenci rákosových hnízdišť. Bukáček malý (Ixobrychus minutus), který je velmi vzácný a ohrožený druh, hnízdí v této oblasti. Tento sektor je navštěvován chodci a rybáři, kteří někdy vstupují do oblastí rákosových hnízdišť, čímž ohrožují hnízda. Tým parku plánuje tomuto chování zabránit a vybudovat příkop, který bude bránit přístupu psů a návštěvníkům jezera k rákosovým hnízdištím, a to znepřístupněním břehů a vybudováním dvou pozorovacích stanovišť s ptáky, aby lákaly návštěvníky do méně ohrožených částí. Vzdělávací tabule budou potom informovat návštěvníky o ptácích a potřebě chránit je.
 
Osvědčené postupy: Tvorba chráněných oblastí s kontrolovanou nebo zakázanou lidskou činností:
Překážky: Nadměrný zábor přírodních oblastí         
Město Košice - Většina území parku je součástí sítě chráněných území Evropské unie NATURA 2000. Obzvláště chráněná oblast Volovské vrchy se stala parkem a byla ustanovena MoE SR č. 196/2010 v dubnu 2010. Stejně tak ustanovilo rozhodnutí vlády č. 239/2004, 17. března 2004 o velké důležitosti oblasti Stredné Pohornadie. NATURA 2000 by měla zajišťovat dodržování statusu ochrany vybraných rostlin, živočišných druhů a vybraných lokalit. Dva důležité dokumenty – Region se systémem ekologické stability Košice (Regional Territorial System of Ecological Stability of Košice - TSES) a Lokální územní systém ekologické stability Košice (Local Territorial System of Ecological Stability of Kosice) – mají klíčovou roli v dodržování ochrany a biodiverzity. TSES se skládá z bio-center, bio-koridorů a interaktivních elementů regionální a místní důležitosti. Cílem plánování a rozvoje v rámci TSES je zastavit nepříznivé trendy v rozvoji ekologické stability a neustále poskytovat udržitelnou biologickou rozmanitost krajině. Plán systému ekologické stability nabízí: základ pro adaptaci vlastnických vztahů, přípravnou dokumentaci k zónám, zalesňovací plány, hydrologické plány a ostatní dokumenty k ochraně a obnově krajiny.
 
Regionální vláda Lombardie, Parco Sud Milano- V rámci parku se nachází oblasti s přírodně-specifickou ochranou, na které se vztahují dva způsoby intervence: přímá formou získávání přírodních ploch a obnovy životního prostředí a nepřímá formou dohod s majiteli soukromého majetku. V rámci parku byly ustanoveny čtyři lokality s významem pro společenství (tzv. Sites of Community Importace, SIC), u kterých došlo k omezení přístupu pro veřejnost (maximálně 25 osob během jedné návštěvy).  Nachází se zde i oblasti pro ochranu a podporu rozvoje krajiny, které se vyznačují kombinací zemědělských a přírodních ploch. Hlavní roli hrají na těchto pláních živé ploty a stromy a tradiční plodiny. V daných oblastech je plánovaná denaturalizace, například denaturalizace zatopených lomů (lom Boscaccio, Basiglio a 5 vodních nádrží v oblasti Parco delle Cave. Vstup do těchto lokalit je zdarma.
Překážky: Nadměrný zábor přírodních oblastí         
Osvědčené postupy: Dobrovolnické aktivity na ochranu environmentálně významných oblastí:
 
Aberdeen- Městský park Aberdeen je udržován a monitorován správcovskou skupinou parku, která je podporována různými dobrovolníky. Městská Rada spravuje síť vnitřních (městských) stezek, které mají přínos jak pro místní obyvatele, tak pro turisty, protože tyto trasy poskytují rekreační i poznávací aktivity ve městě Aberdeen. Velkou měrou se na rozvoji této sítě stezek podílely různé dobrovolnické skupiny jako například Aberdeen Greenspace Trust Limited (organizace Greenspace Aberdeen) a the Council’s Countryside Rangers (Správci venkova). Organizace  Aberdeen Greenspace byla založena v roce 1997 a spolupracuje s jednotlivci i skupinami za účelem zlepšení městských zelených ploch. Obě dobrovolnické výše zmíněné organizace spolupracují s různě zainteresovanými skupinami (e.g. společnosti a skupinami komunit), aby propojili vnitřní síť stezek, zlepšili lokální životní prostředí a zároveň také posílili hrdost místních občanů.
 
Regionální vláda Lombardie - Region Lombardie zřídil v roce 1980 Dobrovolnickou službu pro ekologickou ostražitost, která je nyní regulována Zákonem č. 9/2005. Dobrovolní strážci ekologie (Voluntary Ecological Guards - GEV) umožňují veřejnosti trávit část volného času aktivitami spojenými s ochranou životního prostředí, poskytováním informací, prevencí a dohledem nad životním prostředím. Aby se občan mohl stát plnohodnotným „GEV-členem“ musí absolvovat speciální kurz a posléze praxi organizovanou správou Parku. Po jejich absolvování musí adept složit dovednostní test před radou jmenovanou regionální vládou. Po úspěšném absolvování testu obdrží čekatel povolení provádět dozorové aktivity od Prefekta; samotný akt jmenování do řad Ekologické policie Prezidentem Regionální Rady mu pak uděluje legální moc pro vyšetřování administrativních přestupků; čestný „GEV – člen“ musí pronést přísahu před místním soudcem nebo starostou.
Regionální vláda Lombardie – Parco Nord Milano- Parco Nord Milano spustil další dobrovolnickou službu zvanou Dobrovolnická civilní služba. Po zrušení povinné vojenské služby upravil stát zákonem č. 64/2001 postavení dobrovolníků v civilní službě, kterou učinil nezávislou na výhradě svědomí. Od roku 2005 hraje tato reforma pro park významnou roli a národní úřad pro civilní službu udělil parku potřebnou akreditaci pro její využití. Do této služby mohou nastoupit mladí lidé ve věku 18–28 let, kteří se zapojí do projektu například v oblasti zdravotnictví, pečovatelských služeb, kultury nebo životního prostředí. Dobrovolníci musí ročně odpracovat 1 400 hodin a za svoji práci obdrží měsíční honorář ve výši 433 eur.
GOOD PRACTICE: Poznej environmentální charakteristiky svého Parku:
Seine-Saint-Denis- Místní Rada podnikla sérii evaluací environmentálních výzev a stupňů ohrožení oblasti parku (rozčleňování, populační tlak, genetická eroze). V oblasti Seine-Saint-Denis se ukrývají eko-krajinářské prvky, které mohou využívat stěhovaví ptáci: parky a zahrady, půda ležící ladem, předměstské zahrady, opuštěné infrastruktury u komunikací a železnic atd. Studie, která byla provedena v roce 2008, sledovala současný pohyb dvou nejběžnějších ptačích druhů v městských oblastech. Tato studie osvětlila existenci heterogenní propustnosti městského životního prostředí v Seine-Saint-Denis, která má stoupavou tendenci v závislosti na křivce množství „zeleně“, a to pro oba sledované ptačí druhy. Další aktuálně prováděná studie má popsat stav sítě lesnatých a dužinatých přírodních oblastí pro floru a ptactvo Seine-Saint-Denis.
Překážky: Nadměrný zábor přírodních oblastí         
Překážky: Environmentální hrozby 
Osvědčené postupy: Environmentální restaurace parků a restaurace přírodních oblastí s nadměrným záborem:
Monsanto Lisabon- Vedle plošných zalesňovacích aktivit parku podnikl management parku také další četné iniciativy na podporu obnovy biodiverzity. Tyto aktivity zahrnují cílené činnosti na záchranu určitých druhů borovic (pinea, halepensis, canariensis), které se v Parku vyskytují, protože mnoho stromů uhynulo v minulých letech vlivem půdních a klimatických změn a také atakujících škůdců a plísní; kampaň za vytvoření hnízdišť; znovuosídlení parku veverkami - Sciurus vulgaris infuscatus – které jsou schopné rozptylovat semena rostlin a konečně regenerace vegetace a zvýšení počtu druhů stromů a křovin v Parku. Současnou podobu parku vytváří právě především stanoviště vzešlá z rozsáhlé regenerace a rozšíření domácích druhů, např. Quercus spp.
 
Aberdeen- Projekt obnovy jižního pobřeží města Aberdeen (The South Aberdeen Coastal Regeneration Project - SACRP) identifikoval pobřežní oblast nazývanou Nigg Bay jako Oblast zvláštního vědeckého zájmu (Site of Special Scientific Interest - SSSI), a to na základě jejích geologických a geomorfologických rysů. Za poslední roky nebyla tato oblast adekvátně udržována a řízena. Sloužila dokonce jako oblast skládek stavebního materiálu a celkově je oblast hůře dostupná kvůli nedostatku pobřežních stezek. Z tohoto důvodu Projekt SACRP zdůrazňoval potřebu obnovy teritoria Nigg Bay, aby mohl být poskytnut přístup veřejnosti k historické části pobřeží a aby mohl být zároveň implementován  doplňkový „Wetland´s project“ (Projekt Wetland), který by měl nejen zlepšit čistotu místního ovzduší, ale zároveň také zvýšit biodiverzitu, a to na celém území, které bylo již historicky využíváno pro rekreaci místních obyvatel. Projekt celkově vedl ke tvorbě dobře propojeného systému pobřežních stezek, dále k aktivaci činností na zlepšení životního prostředí a především dokázal omezit poluci.
 
Zografou- The Environmental Awareness Park Antonis Tritsis (Park environmentálního uvědomění Antonis Tritsis, Řecko) je metropolitní park nacházející se v Attické kotlině a v samotných Aténách a byl vytvořen kvůli omezení urbanistického šíření a také aby vznikly nové zelené plochy v rámci města a byly tak podpořeny environmentálně přátelské aktivity a aby byla ochráněna biodiverzita této oblasti. Přípravné aktivity započaly v roce 1992 a byly podniknuty dva hlavní kroky. První fáze zahrnovala obecné uspořádání infrastruktury a tvorbu strukturálních projektů. Tato fáze byla dotována ze 75% Evropskou Unií a z 25% Řeckou vládou. Druhá fáze zahrnovala celkové rozšíření parku a byla dotována Operačním programem „Environment“ (Operational Program "Environment" of the 2nd Community Support Framework - EPET II) pro Řecko a byla dokončena v roce 2001. Park má celkovou rozlohu 1,200 akrů (120 ha) a představuje tak největší městský park v Aténách (je 6krát větší než například Národní Zahrady).
 
Regionální vláda Lombardie, Parco Sud Milano a Parco Nord Milano - V obou parcích probíhá již řadu let obnova a regenerace přírodního prostředí flóry a fauny s cílem obnovit typický nížinný les tvořený smíšenými dubovými lesy, ve kterých by se vyskytoval dub letní, habr, lípa, jilm, jasan, javor babyka a třešeň ptačí. Byla by nutná specifická intervence pro odstranění alochtonní flóry, například střemchy pozdní nebo trnovníku akát.  Co se týče fauny, pozornost je zaměřena na opětovné vysazení určitých druhů, které jsou v dnešní době již vzácné, například ropucha Latasteova, poddruh blatnice skvrnité Pelobates insubricus, želva bahenní a rak bledonohý.
Osvědčené postupy: Environmentální restaurace parků a restaurace přírodních oblastí s nadměrným záborem:
Překážky: Environmentální hrozby 
Přírodní park Vitoša- Mnoho aktivit implementovaných ředitelstvím přírodního parku Vitoša se zaměřuje na obnovu a údržbu lokalit a druhů. Momentálně management implementuje následující aktivity/programy se zaměřením na ochranu životního prostředí: Tis červený (Taxus baccata), vrba pětimužná (Salix pentandra), plamének alpský (Clematis alpina), Heldreichův javor (Acer Heldreichi), výr velký (Bubo Bubo), European sousek, Balkánský kamzík (the Balkan chamois – návrat do přírody); obnova lesů se smrkem ztepilým (the Norway spruce/Picea abies) postižených kůrovcem/lýkožroutem smrkovým (bark beetle/Ips Typographus). Obnova říčních lokalit pomocí sázení místních rostlin jako jsou vrba bílá (Salix alba), olše šedá (Alnus incana) atd.  Poprvé na území Bulharska se na teritoriu přírodního parku Vitoša implementuje experimentální program, který se snaží bojovat s invazivní rostlinou pohánkovec japonský (Falopia japonica).
Překážky: Environmentální hrozby 
Doporučené postupy: Poznej environmentální charakteristiky svého Parku:
Seine-Saint-Denis- Místní Rada podnikla sérii evaluací environmentálních výzev a stupňů ohrožení oblasti parku (rozčleňování, populační tlak, genetická eroze). V oblasti Seine-Saint-Denis se ukrývají eko-krajinářské prvky, které mohou využívat stěhovaví ptáci: parky a zahrady, půda ležící ladem, předměstské zahrady, opuštěné infrastruktury u komunikací a železnic atd. Studie, která byla provedena v roce 2008, sledovala současný pohyb dvou nejběžnějších ptačích druhů v městských oblastech. Tato studie osvětlila existenci heterogenní propustnosti městského životního prostředí v Seine-Saint-Denis, která má stoupavou tendenci v závislosti na křivce množství „zeleně“, a to pro oba sledované ptačí druhy. Další aktuálně prováděná studie má popsat stav sítě lesnatých a dužinatých přírodních oblastí pro floru a ptactvo Seine-Saint-Denis.
 Regionální vláda Lombardie, Park Sud Milano- Park realizoval dva projekty s cílem lépe poznat environmentální vlastnosti parku a vyvinout vhodné strategie na jeho ochranu:
a. Atlante Floristico (Květinový atlas), v rámci kterého bylo identifikováno a zmapováno 874 taxonomických jednotek, které tvoří endemickou flóru parku. Její rozložení bylo zmapováno souřadnicovou sítí na regionální úrovni podle návrhu projektu „Středoevropská floristická kartografie“;
b. Krajina a biodiverzita: Cílem projektu bylo vybrat určité druhy ptačích biomarkerů a vyhodnotit jejich vztah k rysům krajiny. Pomocí projektu došlo k vymezení některých priorit ochrany přírody.
Osvědčené postupy: Management agrárních aktivit:
Překážky: Environmentální hrozby          
Metropole Lille- Více než deset let spolupracoval management parku s místními farmáři z účelem zajištění jejich uvědomělého environmentálního chování v rámci zemědělských aktivit. Dohromady vytvořili soubor nástrojů který zahrnuje:
- Krajinotvorba: Dobrovolní farmáři se účastnili tréninkového schématu a navrhli rozvojový program, aby umožnili „pohodovější“ chod farmy a zároveň aby byl v souladu s filozofií managementu parku. Vedení parku zajistilo farmářům například přístup k surovinám, které potřebovali k implementaci projektu.
- Farmářské trhy: Na základě smlouvy, kterou farmáři podepíší, se zavazují vykonat tzv. „Farm Tour“ (farmářská trasa), a to v každém z parků. Vedení parku podporuje tyto prodejní farmářské aktivity např. vydáváním letáků nebo pořádáním festivalů a farmářských marketů. Výbor navštěvuje farmy každé dva roky ke kontrole. Všechny tyto akce pomohly farmářům zvýšit jejich prodeje, a to již v prvním roce konání z 20% na 30% za rok.
- Účast na údržbě parku: Struktura vedení parku zajišťuje údržbu parku jednotlivými farmáři, např. plánováním prostoru mezi jednotlivými plantážemi, aby mohlo být využito vhodné zemědělské techniky k sečení luk; zahrnutím farmářů v různých environmentálních aktivitách jako je například propagace znovuosídlení oblasti vlaštovkami a používání trvale udržitelných zemědělských metodologií.
 
Parco della Piana Toskánsko- Park je typický přítomností rozsáhlého a vysoce mechanizovaného zemědělství (okolo 7,000 ha, přičemž většina je osázená plodinami, hlavně obilninami), které má velký dopad na životní prostředí, především na ztrátu biodiverzity. Farmaření je nejdůležitější faktor projektu na restrukturalizaci Parku della Piana. Nicméně nejdůležitější je samotný přístup jednotlivých často mladých farmářů, zemědělských společností a družstev, kteří aktivně propagují kvalitní formy farmaření s příklonem k produkci typických produktů, organického zemědělství, sociálního farmaření a chovu dobytka pro potřeby lokálního potravinového trhu. Takové chování rovněž umožňuje definici a rozvoj specifických pilotních projektů na ozdravení tradičních produktů a kvalitní zemědělsko-krajinářské struktury, a to vše za podpory již existujících programů a regionálních nástrojů na ochranu domácích rostlinných druhů a živočišné biodiverzity. Regionální vláda aktivně podporuje takového aktivity v rámci jednotlivých regionálních výzev na tvorbu příměstských agrárních parků.
 
Regionální vláda Lombardie, Parco Sud Milano- Park spustil významný projekt na podporu zemědělství a farmám, které se nachází na území parku, udělil právo používat značku „Výrobce dodržující ekologické zásady –  Parco Agricolo Sud Milano“. Tyto farmy získaly možnost zavádět opatření týkající se ochrany životního prostředí na území parku. Značka tvoří záruku, že výrobce dodržuje společné cíle parku, které se zaměřují především na užívání a ochranu zemědělské povahy krajiny, ochranu životního prostředí a venkovské půdy, podporu krajiny a zejména společnou úzkou spolupráci mezi městem a venkovem v otázce využívání krátkého dodavatelského řetězce a bezpečnosti potravin. V maloobchodním prodeji jsou tyto výrobky dostupné na tzv. „Trhu země“ (“Earth Market”), který se zaměřuje na trvale udržitelné zemědělství coby jeden z prvků ochrany krajiny.
Překážky: Environmentální hrozby          
 
Aberdeen- Městský park Aberdeen je udržován a monitorován správcovskou skupinou parku, která je podporována různými dobrovolníky. Městská Rada spravuje síť vnitřních (městských) stezek, které mají přínos jak pro místní obyvatele, tak pro turisty, protože tyto trasy poskytují rekreační i poznávací aktivity ve městě Aberdeen. Velkou měrou se na rozvoji této sítě stezek podílely různé dobrovolnické skupiny jako například Aberdeen Greenspace Trust Limited (organizace Greenspace Aberdeen) a the Council’s Countryside Rangers (Správci venkova). Organizace  Aberdeen Greenspace byla založena v roce 1997 a spolupracuje s jednotlivci i skupinami za účelem zlepšení městských zelených ploch. Obě dobrovolnické výše zmíněné organizace spolupracují s různě zainteresovanými skupinami (e.g. společnosti a skupinami komunit), aby propojili vnitřní síť stezek, zlepšili lokální životní prostředí a zároveň také posílili hrdost místních občanů.
 
Regionální vláda Lombardie- Region Lombardie zřídil v roce 1980 Dobrovolnickou službu pro ekologickou ostražitost, která je nyní regulována Zákonem č. 9/2005. Dobrovolní strážci ekologie (Voluntary Ecological Guards - GEV) umožňují veřejnosti trávit část volného času aktivitami spojenými s ochranou životního prostředí, poskytováním informací, prevencí a dohledem nad životním prostředím. Aby se občan mohl stát plnohodnotným „GEV-členem“ musí absolvovat speciální kurz a posléze praxi organizovanou správou Parku. Po jejich absolvování musí adept složit dovednostní test před radou jmenovanou regionální vládou. Po úspěšném absolvování testu obdrží čekatel povolení provádět dozorové aktivity od Prefekta; samotný akt jmenování do řad Ekologické policie Prezidentem Regionální Rady mu pak uděluje legální moc pro vyšetřování administrativních přestupků; čestný „GEV – člen“  musí pronést přísahu před místním soudcem nebo starostou.
Osvědčené postupy: Dobrovolnické aktivity na ochranu environmentálně významných oblastí 
Správní orgán: generální rada Seine-Saint-Denis
 
Datum začátku postupu:  2009
 
Rozpočet a zdroje financování: Rozpočet studie: 100 000 eur/rok
Rozpočet prací: 600 000 eur/rok
Finanční zdroj: region Ile-de-France, generální rada Seine-Saint-Denis
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: OBĚ FÁZE: Vytvoření a správa zelené sítě mezi parky. Zlepšení ekologické výměny mezi těmito parky.
Popis postupu
V roce 2009 generální rada zahájila výstavbu „Stezky parky“, pěší a cyklistické stezky dlouhé přes 70 km, která spojuje hlavní zelené a přírodní prostory daného území.
Stezka parky má několik cílů:
•         Společenský: poskytnout obyvatelům další možnosti udržitelných způsobů dopravy (pěší, cyklistický) a zlepšit přístupnost rozsáhlých zelených a přírodních ploch daného území.
•         Krajinný: poskytnout uživatelům příjemné stezky a uchovat určitou fyzickou a estetickou kontinuitu mezi zelenými plochami.
•         Ekologický: udržet a zlepšit nebo vytvořit místní ekologické koridory a napomoci rozvoji fauny a flóry.
 
Důkaz úspěšnosti
Od roku 2009 bylo vypracováno několik zpráv o fauně a flóře, které pomohly dokázat, že Stezka parky zlepšuje biodiverzitu v místní urbánní oblasti. Navíc se konaly různé společenské, kulturní a sportovní aktivity.
 
Hlavní faktory úspěchu
Hlavním faktorem úspěchu byl dialog mezi různými klíčovými hráči (včetně majitelů, manažerů a uživatelů) během návrhu a správy Stezky parky. 
VýzvyJednou z výzev je přesvědčit místní městské rady, aby přijaly a rozšířily tento projekt a umožnily generální radě, aby na jejich pozemcích (cestách) prováděla výsadbu. Přesvědčování si vyžaduje dlouhé debaty a mnohá setkání.
Udržitelnost postupu
Projekt trvá od roku 2009. V tuto chvíli nemá přesné datum dokončení, datum bude záviset na politických rozhodnutích.
 
Podmínky pro případnou přenositelnost 
Pro tento postup je zapotřebí určitá výše rozpočtu, protože se jedná o rozvoj infrastruktury.
Je také nutné navrhnout a provádět politiku získávání pozemků, aby byla vykoupena území nutná k rozvoji stezek a osázených ploch.
Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Justine Rigault
Organizace: General council of Seine-Saint-Denis
E-mail: jrigault@cg93.fr
Webové stránky: http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr (“Chemin de la Seine-Saint-Denis”)
Zelené infrastruktury pro osoby (stezky pro pěší a pro cyklisty) a biodiverzita (výsadba)Seine-Saint-Denis, „Stezka parky“ Francie – Ile-de-France – Seine-Saint-Denis
Správní orgán: Městská Správa Aberdeen
 
Datum začátku postupu:  Trvá minimálně od roku 2000.
 
Rozpočet a zdroje financování: Nemá přidělený přesný rozpočet
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: Správní
Popis postupu
Přírodní místa ve veřejném vlastnictví města Aberdeen jsou spravována a chráněna týmem venkovských správců, kterým v jejich práci pomáhají různé skupiny dobrovolníků. Městská rada má síť základních stezek, která je přínosem pro místní obyvatele i pro návštěvníky města Aberdeen, protože poskytuje rámec cest vhodných pro rekreaci a cestování. Vytvoření mnoha základních stezek města pomohly dobrovolnické skupiny. Místní krajinářství, péče o zachování přírody a práce na vylepšení přírodního prostředí, stejně tak jako výstavba venkovních vzdělávacích zařízení může být provedena aberdeenskými dobrovolníky, kteří pracují prostřednictvím iniciativ vedených fondem Aberdeen Greenspace Trust nebo Venkovskou správcovskou službu rady města Aberdeen.
Venkovská správcovská služba vede šest samostatných dobrovolnických programů.
- Široká veřejnost: každoročně je vytvořen a inzerován letní a zimní program činností. Tyto aktivity jsou určeny pro širokou veřejnost a zahrnují například sázení stromů, zaznamenávání divoké zvěře, sbírání odpadků a zastřihávání invazivní vegetace (hlodášového keře).
- Samostatné příchody: jednotlivci kontaktují Venkovskou správcovskou službu, protože hledají praxi nebo odbornou přípravu např. ve znalosti venkovního prostředí, zajímají se o programy lesních škol nebo potřebují pomoc v kariérním postupu či si zlepšit svůj životopis. Programy jsou vytvářeny na míru každému klientovi a jsou poskytovány individuálně.
- Trestní soudnictví: sociální pracovníci v trestním soudnictví doporučují delikventy připravené na opětovné začlenění do komunity. Tento program jim poskytuje zkušenost v pracovním prostředí, nabízí smysluplnou náplň a strukturu dne a učí je nové znalosti. Program je poskytován individuálně.
- Firmy: Místní i státní firmy kontaktují Venkovskou správcovskou službu v rámci agendy firemní společenské zodpovědnosti. Firmy nabízejí zaměstnancům, aby namísto své obvyklé práce strávili několik hodin nebo celý den dobrovolnou prací na projektu, který má za cíl zlepšit životní prostředí nebo přístup v oblasti, kde firma sídlí. Přínosem může být i team building mezi dobrovolníky, kteří zde pracují spolu, ačkoli ve firmě zastávají výrazně odlišné pozice. V některých případech firmy poskytují finanční prostředky na potřebný materiál nebo na přípravné práce provedené před dobrovolnickým dnem. Mezi dokončené práce patří např. vylepšení povrchu pěšin, vyčištění od hlodášového keře, sběr odpadu a výsadba stromků.
 
 
Systémy správy při omezeném rozpočtuZapojení zúčastněných stranSpráva místa týkající se péče o zachování přírody, vzdělávání a rekreaceDobrovolníci a Správcovská služba v AberdeenSkotsko (VB) – severovýchodní Skotsko – Aberdeen
Důkaz úspěšnosti
- Program pro širokou veřejnost má stálou návštěvnost a je připravován s použitím zpětné vazby od dobrovolníků a místních komunit.- Program samostatných příchodů umožnil městu získat kvalifikovanější vedoucí lesní školy, kteří mohou nabídnout program více dětem. Některým klientům tento program také přinesl kariérní postup nebo vyšší vzdělání.
- Program duševní zdraví znamenal úspěch pro klienty, kterým umožnil samostatnější život v rámci komunity.- Úspěšnost programu trestní soudnictví dokazuje stálý zájem (a finanční podpora) ze strany služby pro trestní soudnictví, protože umožňuje rehabilitaci pro těžko umístitelné klienty.
- Program komunitní služby dokazuje svou úspěšnost počtem podaných objednávek – včetně těch pro závažné přestupky – a představuje pro tyto klienty spolehlivou alternativu k vězení. Počet ukončených objednávek je také faktorem úspěchu.
- Firemní dobrovolníci vylepšili několik kilometrů pěšin, vyčistili několik stovek metrů čtverečních od hlodášového keře, sesbírali stovky pytlů odpadků a vysázeli tisíce stromků. Tyto práce by jinak nemohly být provedeny bez dalších výdajů z omezených nebo neexistujících rozpočtů.
Hlavní faktory úspěchu
Kvalifikovaní zaměstnanci jsou klíčovým faktorem úspěchu pro programy duševní zdraví, trestní soudnictví a komunitní služba. Zásadní jsou také pevné pracovní vztahy s partnerskými organizacemi z veřejného sektoru. Důležitá je i schopnost být flexibilní a připravit programy ušité na míru specifickým případům.
Klíčovými faktory úspěchu programu pro širokou veřejnost jsou účast obyvatel a flexibilita v plánovaných aktivitách.Jednotlivci, kteří by rádi získali práci v oblasti správy venkova, musí obvykle získat dovednosti a zkušenost jako dobrovolníci a až poté mohou získat stálou pracovní pozici. Všechny programy stojí na obrovském nadšení zaměstnanců, kteří chtějí „vrátit“ systému to, co kdysi sami dobrovolnickou prací získali. Podpora, kterou mohou poskytnout venkovští správci zákazníkům v jednotlivých programech, je také klíčovým faktorem úspěchu.
Rozličnost nabízených prací v jednotlivých ročních obdobích i dobrovolnických úkolů znamená, že se obvykle něco najde pro všechny úrovně znalostí, schopností a zájmů. Znamená to také, že se může zapojit kdokoli, a to na jemu odpovídající úrovni.Výzvy
Finanční omezení od roku 2008 způsobila, že mnoho služeb poskytovaných městem muselo být omezeno, přerušeno nebo bylo pod tlakem dělat úspory. Venkovské správcovské službě hrozilo zavření nebo požadavek vytvořit vyšší příjmy, případně nalézt další způsoby poskytování služeb tak, aby se ušetřilo přibližně 80 %. Tato situace Venkovskou správcovskou službu přinutila k adaptaci a přechod na obchodněji orientovaný model nakládání s finančními prostředky. Pokud například nějakou práci, na niž by jinak bylo nutné někoho najmout a zaplatit, odvedou dobrovolníci, je daná suma účetně zanesena jako úspora.Udržitelnost postupu
Finanční omezení městské rady přinutila Venkovskou správcovskou službu, aby nakládala s financemi udržitelnějším způsobem. Programy pro dobrovolníky se pořádají stále, ale jsou revidovány a mění se v závislosti na poptávce. Programy duševní zdraví, trestní soudnictví a komunitní služba mají (bohužel!) plynulý přísun klientů, a tudíž i nepřetržitý zájem o poskytované služby.Podmínky pro případnou přenositelnost 
Klienty je možné najít všude, ve všech komunitách. Tento způsob práce (venkovní, fyzická, namáhavá a přínosná) je možné aplikovat kdekoli.
Programy jsou zaměřené na zákazníka a soustřeďují se na poskytování vysoce kvalitních zákaznických služeb podávaných flexibilním, kreativním a nadšeným způsobem.
Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Ian Talboys, Countryside Officer
Organizace: Aberdeen City Council
E-mail: italboys@aberdeencity.gov.uk 
Webové stránky: www.aberdeencity.gov.uk/rangerservice
 
Systémy správy při omezeném rozpočtuZapojení zúčastněných stranSpráva místa týkající se péče o zachování přírody, vzdělávání a rekreaceDobrovolníci a Správcovská služba v AberdeenSkotsko (VB) – severovýchodní Skotsko – Aberdeen
Společenské a komunikační aspekty 
Klíčové body
 
1 - Zapojení zúčastněných stran je klíčovou součástí tvorby parku a jeho správy, ale je nutné pečlivě vyhodnotit rozdílné požadavky každé skupiny.
Příměstský park je nástrojem podpory sociálního prostředí, společenského kapitálu, zapojení sociálních skupin a obyvatel a nástroj zvyšování míry odpovědnosti za veřejný prostor. Nicméně zúčastněné strany mohou využívat park pro nejrůznější environmentální, společenské nebo ekonomické účely a ty nemusí být vždy slučitelné. Pravidla, nařízení a činnosti musí tyto skutečnosti odrážet a zároveň podporovat i udržovat hodnotu a rozsáhlou kulturu správného a trvale udržitelného využívání parku.
Správa parku proto musí nejdříve zjistit, o jaké potřeby se jedná, a provést jejich analýzu (za použití celé řady metod, od dotazníků, přes plánovací události, až po otevřené konzultace). Následně by měla s jednotlivými skupinami spolupracovat, aby určila, jak je možné jednotlivé požadavky vzájemně kombinovat.
 
2 - Míra zapojení se může lišit podle charakteristik parku a dané oblasti a také podle daného specifického tématu.
Pokračující informační kampaně, které využívají nástrojů vstřícných k uživateli, jsou důležitou součástí všech aktivit správy parku. Pro zajištění aktivního zapojení to ale samo o sobě nestačí.
Správa parku musí vyzývat k aktivnímu zapojení klíčových zúčastněných stran, aby se mohly podílet na rozhodování o rozvoji parku. Aktivity mohou zahrnovat společenské a volnočasové aktivity, dobrovolnictví a školení i účast ve správních výborech. Správa parku musí vytvořit tu nejvhodnější strategii pro svůj konkrétní kontext.
 
3 - Monitoring návštěvníků parku je důležitý, ale měl by jít ještě dál, aby správa parku získala širší zpětnou vazbu.
Periodický monitoring návštěvníků parku je důležitý, aby měla správa parku zpětnou vazbu týkající se míry jejich spokojenosti a jejich požadavků a obav. Monitoring by měl být rozšířen, aby byly podníceny širší konzultace s okolními oblastmi a bylo zajištěno, že je na obavy způsobené konkrétními aktivitami reagováno strukturovaným způsobem.
Překážky: Problematické využití parku/ Konflikty mezi lidskou populací a přírodou
Osvědčené postupy: Tvorba nových zábavních areálů (rozšiřování a diferenciace služeb):
Přírodní park Vitoša- Postupný rozvoj areálu parku je regulován několika různými lokálními a národními instrumenty. Díky nim bylo možno rozšířit území parku směrem k oblasti Palakaria, Verila a k údolím řek Kurtova a Vedena a vylepšit jak turistickou infrastrukturu, tak také infrastrukturu propojující jednotlivé přírodní oblasti. Park Vitoša byl také schopen diferenciovat svou nabídku služeb jako například poskytování průvodcovského servisu, tvorbu tematických muzeí ve spolupráci s dalšími organizacemi a vytváření specifických oblastí pro sportovní aktivity. Toto vše bylo vytvořeno na základě spolupráce se skupinami uživatelů (e.g. Asociace lyžařských a snowboardových škol Vitoša; Bulharská federace speleologů).
 
Slezská Metropole- Místní úřady podnikly různorodé aktivity na podporu potenciálu struktur a aktivit parku. Dobrý příklad v rámci zalesněné oblasti skýtá výstavba a propagace edukačních stezek, a to za finanční podpory příslušných regionálních dotací (Fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství). Dále byla podniknuta série aktivit v rámci rekreačních resortů za účelem obnovení a zatraktivnění sportovních a rekreačních služeb. Tyto aktivity zahrnují například organizování sportovních a kulturních akcí, modernizaci infrastruktury a implementaci nového vybavení (např. plán na rok 2011 pro “Valley of 3 Ponds” – Údolí tří rybníků: vodní lyžařské vleky o dráze 800 m; skate park – profesionální zóna pro skateboarding a in-line skating; vylepšení kempinkových resortů; další plány pak jsou: Lanový park přes Rybník Canoe, Park Miniatur města Katowice).
 
Seine-Saint-Denis- Rozšíření parku je plánováno na 2 hektary severozápadním směrem. Bude vytvořen jeden další vstup do parku, aby byla zajištěna jeho lepší dostupnost a dále pak budou v rámci tohoto sektoru implementovány další dvě hřiště. Znovuobnoveny budou “vodopády”, aby nalákaly návštěvníky do severního sektoru parku, který je v současnosti méně navštěvovanou částí. Team parku by dále rád zavedl také festivaly a různé slavnosti v parku, které by nalákaly širší veřejnost jako například rodiny s dětmi.
Osvědčené postupy: Edukační aktivity:
Překážky: Problematické využití parku/ Konflikty mezi lidskou populací a přírodou
 
Seine-Saint-Denis- Vedení Parku se rozhodlo vybudovat nový prostor v parku, tzv. Mandarin  House, aby byly pokryty kapacitní potřeby parku. Mandarin House byl slavnostně inaugurován v září 2011. Tento 300 metrů čtverečních velký komplex se skládá ze dvou víceúčelových sálů, laboratoře, záchodů, insektária a edukační zahrady. Komplex Mandarin House si klade za cíl stát se ukázkovým příkladem vysoce environmentálně přátelského přístupu s trvale udržitelným rozvojem v oblasti komfortu a zdraví obyvatelstva. Komplex bude hostovat výukové a tréninkové programy. Park pravidelně přijímá veřejné instituce v oblasti proškolování; představuje management projektu “Natura 2000”, management veřejné návštěvnosti a nástroje uvědomování veřejnosti. Vedení Parku přivítalo například Ministra zemědělství a Ministra pro trvale udržitelný rozvoj.
 
Region Andalusie- Různé příměstské parky v Andalusii nabízí návštěvníkům vzdělávací centra nebo zařízení, kde se konají vzdělávací akce pro děti. Ty jsou na téma přírodního a kulturního dědictví v rámci oblasti, kde se nachází park (Příměstský park Porzuna v Mairena del Aljarafe, Sevilla) a také se zde poskytují informace týkající se ochrany životního prostředí v oblasti, která zasahuje do celého regionu. Andalusie také nabízí speciální programy, které pracují na obnově zraněných a ohrožených druhů a má speciální program zaměřený na povědomí studentů o životním prostředí (Příměstský park Los Villares v Córdobě).
 
Praha-Troja- Ve spojení s poskytováním informací a získáváním podpory obyvatel dané oblasti, městská část Praha-Troja organizuje veřejné workshopy. Poslední studentský workshop nazvaný „Trojská Kotlina“ se konal 16.-17. října 2010. Workshop se zaměřil především na pozici Trojské kotliny v rámci všeobecné koncepce Hlavního Města Prahy, na ochranu přírody a krajiny a na možnosti dalšího rozvoje celé této oblasti. Do celého projektu byli zainteresovaní studenti architektury, kteří byli schopni přinést nové a zajímavé idey pro budoucí návrhy a zajistit tak větší atraktivitu rekreačních a rezidentských aktivit této městské části.
 
Regionální vláda Lombardie, Parco Nord Milano - Oddělení ekologického vzdělávání nabízí bezplatný roční vzdělávací program pro základní a střední školy. V průběhu roku mají žáci za úkol vypracovat shrnutí provedených prací a zveřejnit ho na internetových stránkách, které se zabývají spoluprácí se školami www.teleparconord.it. Během posledních let se zároveň výrazně zvýšil podíl mimoškolního ekologického vzdělávání pro rodiny a děti pomocí nově zřízených vzdělávacích služeb: zábava pro hospitalizované děti, vědecká a přírodní laboratoř Microlab věnovaná rodinám s dětmi a v neposlední řadě také letní tábory, jako například Aula Verde a Ecosport, na kterých si děti můžou užít krás parku a zároveň se naučit respektu vůči ostatním lidem i přírodě.
Překážky: Problematické využití parku/ Konflikty mezi lidskou populací a přírodou
Osvědčené postupy: Podněty k monitoringu:
Metropole Lille- Každých pět let organizuje management parku sérii návštěvnických anket. Ankety slouží k identifikaci očekávání návštěvníků a ke zlepšení zákaznického servisu. Ankety, nejčastěji formou interview, zpovídají stovky návštěvníků parku, aby vyzískaly informace o jejich motivaci k návštěvě parku, jejich plánované destinaci, pocitech ohledně udržování parku, jeho bezpečnosti a ekologických benefitech atd. Výsledky anket umožňují přizpůsobit místní dopravní značení a kvalitu poskytovaného servisu. Vedení parku také organizuje rozsáhlou telefonickou anketu, řízenou externí společností, která se zaměřuje na vývoj veřejného mínění. Tato anketa byla provedena v letech 2002 a 2007. V roce 2011 byl záměr provést tyto ankety na obou stranách hranic s belgickými partnery.
 
Regionální vláda Lombardie, Parco Nord Milano- V letech 2001 až 2006 park žádal občany, kteří ho denně nebo příležitostně navštěvovali, aby vyplnili dotazník s výběrem různých možností. Celkem bylo odevzdáno přibližně tisíc dotazníků. Tento průzkum umožnil správě parku zapojit občany a vyhodnotit jejich potřeby. I když si lidé myslí, že se jedná o „vysoce kvalitní park“, průzkumy přece jen poukázaly na několik problémů, například nedostatek stánků s občerstvením nebo nebezpečnou vysokou rychlost, kterou se v parku pohybují cyklisti. Pomocí tohoto několikaletého průzkumu měla správa parku možnost jednotlivé dotazníky porovnávat a sledovat postupný vývoj spokojenosti návštěvníků.
Překážky: Nedostatek veřejného uvědomění a anti-sociální chování  (vandalismus, nelegální skládky atd.)
Osvědčené postupy: Podpora šíření informací, včetně využívání nástrojů zpětné vazby a společné participace. Některé z mnoha příkladů zahrnují:
Osvědčené postupy: Edukační aktivity
Seine-Saint-Denis- Vedení Parku se rozhodlo vybudovat nový prostor v parku, tzv. Mandarin  House, aby byly pokryty kapacitní potřeby parku. Mandarin House byl slavnostně inaugurován v září 2011. Tento 300 metrů čtverečních velký komplex se skládá ze dvou víceúčelových sálů, laboratoře, záchodů, insektária a edukační zahrady. Komplex Mandarin House si klade za cíl stát se ukázkovým příkladem vysoce environmentálně přátelského přístupu s trvale udržitelným rozvojem v oblasti komfortu a zdraví obyvatelstva. Komplex bude hostovat výukové a tréninkové programy. Park pravidelně přijímá veřejné instituce v oblasti proškolování; představuje management projektu “Natura 2000”, management veřejné návštěvnosti a nástroje uvědomování veřejnosti. Vedení Parku přivítalo například Ministra zemědělství a Ministra pro trvale udržitelný rozvoj.
 
Region Andalusie- Různé příměstské parky v Andalusii nabízí návštěvníkům vzdělávací centra nebo zařízení, kde se konají vzdělávací akce pro děti. Ty jsou na téma přírodního a kulturního dědictví v rámci oblasti, kde se nachází park (Příměstský park Porzuna v Mairena del Aljarafe, Sevilla) a také se zde poskytují informace týkající se ochrany životního prostředí v oblasti, která zasahuje do celého regionu. Andalusie také nabízí speciální programy, které pracují na obnově zraněných a ohrožených druhů a má speciální program zaměřený na povědomí studentů o životním prostředí (Příměstský park Los Villares v Córdobě).
 
Praha-Troja- Ve spojení s poskytováním informací a získáváním podpory obyvatel dané oblasti, městská část Praha-Troja organizuje veřejné workshopy. Poslední studentský workshop nazvaný „Trojská Kotlina“ se konal 16.-17. října 2010. Workshop se zaměřil především na pozici Trojské kotliny v rámci všeobecné koncepce Hlavního Města Prahy, na ochranu přírody a krajiny a na možnosti dalšího rozvoje celé této oblasti. Do celého projektu byli zainteresovaní studenti architektury, kteří byli schopni přinést nové a zajímavé idey pro budoucí návrhy a zajistit tak větší atraktivitu rekreačních a rezidentských aktivit této městské části.
Region Lombardie, South Milan Park (Park Jižní Milano)- „Park Points“ (Centra parku) jsou místa, kde jsou prováděny nejrůznější aktivity podporující chod parku a jeho propagaci: získávaní informací, produkce a distribuce materiálů, podpora záměrů Parku a jeho kulturních, uměleckých, historických , zemědělských a environmentálních hodnot. Propagace se děje za pomoci distribuce propagačních materiálů (letáky, brožurky, knihy) a inzerce všech záměrů, které se mají konat v Parku. Hlavní úkol všech těchto aktivit je poskytnout Park občanům města a zároveň zajistit účinné prostředky komunikace a participace. Centra parku se nacházejí v již existujících 28 zařízeních Parku, která jsou zároveň využívána externími skupinami a asociacemi pro aktivity rozvíjející harmonii Parku. Tímto způsobem se aktivity pořádané vedením Parku setkávají s dobrým ohlasem u veřejnosti, která si je vědoma jednotlivých činností v parku, ale často již netuší jaké široké možnosti nabízí Park obecně. Ve zkratce, zařízení Parku představují jakýsi odrazový můstek pro realizaci aktivit členů Parku (farmy, centra parku, rezervace atd.) a první krok pro ty, kteří by rádi do Parku přinesli další indiferentní témata. Tyto struktury jsou pověřeny specifickými environmentálně edukačními úkoly; specifický je například případ cyklistické stanice orientované v blízkosti přestupní stanice mezi železnicí a metrem, která organizuje servis pro cyklisty všeho druhu.
Osvědčené postupy: Efektivní spolupráce v rámci aktivit parku
Překážky: Nedostatek veřejného uvědomění a anti-sociální chování  (vandalismus, nelegální skládky atd.)
 Národní Park Dunaj Ipoly- Je důležité vyjednávat s investory dané oblasti (sportovní asociace, turisté, cyklisté, jezdci na koních, motokrosaři, orientačními běžci, parašutisté atd.), přestože všechny aktivity prováděné v chráněných oblastech jsou regulovány zákonem a řád návštěvníků je dostupný na informačních tabulích situovaných na mnoha místech exkurzních zón. Park pravidelně navštěvují skupinky univerzitních studentů, někdy také pracovních kolegů (v rámci team-building). Stávají se pak dobrovolníky a podnikají aktivity v chráněných oblastech, jako například eliminaci invazivních druhů, sbírání odpadků, údržbu edukačních stezek.
 
Seine-Saint-Denis- Obecná rada je zavázána k rozvoji aktivit podporujících komunikaci a participaci občanů města, institucí, podniků a dalších možných uživatelů Parku. Park by rád dále pokračoval v rozvíjení bezplatných animací pro širokou veřejnost a pro školy obzvláště. Projekt „24 hodin biodiverzity“ (výčet druhů v rámci animace), který se konal v roce 2010, byl obnoven v roce 2011 a snažil se obecně zvýšit povědomí o této problematice mezi lidmi. Obecná rada publikuje každých šest měsíců „kalendář akcí parků“ se všemi organizovanými animacemi. Tým Parku by rád věnoval větší pozornost distribuci kalendáře akcí, a to především v rámci přilehlých lokalit – aby plánované volně dostupné aktivity v průběhu roku vešly v povědomí občanů a staly se tak součástí jejich pravidelných návštěv.
 
Region Lombardie, Park severní Milán - Sociální zahrady jsou pevnou aliancí se staršími občany, kterým byla tímto dána šance vzít si na starost malou část parku, aby si mohli vytvořit svou “zahrádku v rámci zahrady“ ("garden in the garden”). Opravdové hodnoty tohoto projektu leží v práci a znalostech starších, které jim umožňují se socializovat a experimentovat v parku jako občanům, kteří zde žili déle než ostatní (rozpínání měst a sousedství). Díky práci starších občanů a času, který věnovali okrajovým oblastem parku ("fringe areas"), mohou být tato místa dále nevhodná pro setkávání společensky nebezpečných osob, což zvyšuje bezpečnost občanů.
Regionální vláda Lombardie, Parco Nord Milano- Oddělení ekologického vzdělávání nabízí bezplatný roční vzdělávací program pro základní a střední školy. V průběhu roku mají žáci za úkol vypracovat shrnutí provedených prací a zveřejnit ho na internetových stránkách, které se zabývají spoluprácí se školami www.teleparconord.it. Během posledních let se zároveň výrazně zvýšil podíl mimoškolního ekologického vzdělávání pro rodiny a děti pomocí nově zřízených vzdělávacích služeb: zábava pro hospitalizované děti, vědecká a přírodní laboratoř Microlab věnovaná rodinám s dětmi a v neposlední řadě také letní tábory, jako například Aula Verde a Ecosport, na kterých si děti můžou užít krás parku a zároveň se naučit respektu vůči ostatním i přírodě.
 
Regionální vláda Lombardie, Parco Sud Milano- V roce 2009 došlo k restauraci vodního mlýnu opatství Chiaravalle, jedné z nejvýznamnějších historických památek v parku. Objekt se rozkládá na ploše o velikosti 500 m2 a v jeho prostorách se pořádají přehlídky pro školy i širokou veřejnost o typických službách, které v minulosti poskytovala místní komunita, například příprava bylinných léků nebo pečení chleba. V místě jsou nabízeny taktéž organizované prohlídky celého objektu včetně archeologických vykopávek. Roční počet návštěvníku se pohybuje v rozmezí od 12 000 až do 15 000 osob.
Osvědčené postupy: Edukační aktivity
Překážky: Nedostatek veřejného uvědomění a anti-sociální chování  (vandalismus, nelegální skládky atd.)
Osvědčené postupy: Efektivní spolupráce díky zpětné vazbě a manažerským strukturám:
 Přírodní park Drahaň – Troja - Feedback – zpětná vazba – Současná rada městské části Praha-Troja se ochotně zaobírá náměty a připomínkami svých spoluobčanů, a to s jasným cílem zachovat a zlepšit životní úroveň této lokality, která je již nyní docela lukrativní. Snahy vyzdvihnout silný potenciál místní lokality jsou patrny na každém kroku. Městská rada sbírá náměty, připomínky a informace pomocí dotazníkových anket, jejich výsledky jsou vystavovány na webových stránkách a slouží následně pro vypracovávání nových a efektivních strategií. Občané Troji jsou o nových záměrech územního rozvoje  informováni také díky každoroční výstavě plánovaných projektů, která se nazývá příznačně „Plány Troji“. Tento rok proběhl již čtvrtý ročník výstav a koncept Projektu Příměstské Parky se rovněž nacházel mezi prezentovanými návrhy.
 
Parco della Piana Toskánsko - Feedback – zpětná vazba: Regionální vláda vynaložila velké úsilí, aby se jí podařilo zahrnout investory do jednotlivých plánovacích akcí v rámci parkotvorby. Mezi tyto aktivity patří například účastnická fóra s obyvateli lokality a investory a vytváření laboratoří pomocí asociací a odborníků.
 
Slezská Metropole - Feedback – zpětná vazba: Zpětné vazby je dosahováno pomocí různých nástrojů podporujících kontakty s místní společností. Například Městský úřad Katowic distribuoval anketu mezi návštěvníky největšího rekreačního centra „Valley of 3 Ponds“, aby Město vyzískalo názory na aktivity probíhající v areálu parku. Anketa byla přístupná buď na jednotlivých stanovištích v parku nebo na webové stránce městské radnice. Výsledky ankety byly následně poskytnuty k analýze Odboru životního prostředí (Municipal Greenery Unit), aby byly lépe definovány existující problémy v lokalitě a aby bylo navrženo jejich efektivní řešení. Správa města zamýšlí provádět další, periodické ankety za účelem sběru informací ohledně očekávání a kritiky poskytovaných služeb a infrastruktury atd.
 
Metropole Lille – Účast na správě oblasti: Rada uživatelů se koná nejméně dvakrát do roka a účastní se jí všichni představitelé asociací a odborů, kteří využívají spravované oblasti. Spravované území je rozčleněno na čtyři sektory, aby bylo blíže svým občanům a aby byl zajištěn lepší dialog s jejich představiteli, v době, kdy se připravují nové projekty nebo manažersky důležité aktivity jako například kácení stromů nebo obnova mokřad. Takový postup s snaží eliminovat možné konflikty a sdružovat asociace a občany města. 
 
Seine-Saint-Denis – Účast na správě oblasti: Organizují se veřejná setkání, aby se prodiskutovávaly otázky ohledně zónování Parku – například kde bude Park rozšířen – diskuse se účastní místní obyvatelé, místní zastupitelé a jednotlivé asociace. Tým parku také zvažuje implementaci Výbor aktérů (Actors' Committees), který svede dohromady představitele asociací a uživatele. Takto strukturovaný dialog by měl možnost sbírat názory místních činitelů za účelem tvorby sdílených projektů. Vědecké instituce (Národní historicko-přírodní Muzeum, botanická Akademie), přírodovědci a přírodně ochranářské asociace konzultují projekty ohledně uspořádání Parku. Implementace projektu „Natura 2000“ umožňuje takovéto výměny názorů jednotlivých zúčastněných stran, a to především v otázce plánu na řízení parku pro rok 2011.
Překážky: Nedostatek veřejného uvědomění a anti-sociální chování  (vandalismus, nelegální skládky atd.)
Informační a kulturní aktivityInformační kanceláře parků Itálie – Lombardie – Milán
Správní orgán:Parco Agricolo Sud Milano
 
Datum začátku postupu:  2006
 
Rozpočet a zdroje financování: Provincia di Milano.  90.000 eur/rok
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: Relevantní zejména pro správu, protože se zaměřují na znalost chráněné oblasti a na poskytované služby. Při vytváření tohoto typu aktivit je přínosné zahrnout i zúčastněné strany, a lépe tak vyřešit výběr návrhů.
Popis postupu
Informační kanceláře parků poskytují informace, včetně distribuce produkovaných materiálů a inzerování aktivit parku a jeho kulturního, uměleckého, historického a přírodního bohatství. Jsou v nich distribuovány promo materiály (letáky, brožury, knihy) a inzerovány veškeré aktivity odehrávající se v parku.
Hlavním úkolem informačních kanceláří je přiblížit park občanům, proto jsou situovány na viditelných místech. Dalším úkolem je otevřít nový, širší a přímější komunikační a participační kanál. Informační kanceláře parků se nacházejí na 28 místech a jsou využívány i dalšími spolehlivými skupinami pro činnosti, které jsou v souladu s cíli parku. Tímto způsobem mají aktivity nabízené parkem velikou odezvu, protože se dostávají k lidem, kteří již o daných tématech mají povědomí, ale často nevědí, kolik a jak široké možnosti park nabízí.
Informační kanceláře parků představují pro návštěvníky odrazový můstek k aktivitám uvnitř parku (farmy, rezervace, atd.) a jsou prvním krokem k těm, kteří o tématech parku nic nevědí. Tyto kanceláře mají za úkol vzdělávání o specifických tématech z oblasti životního prostředí. Kromě toho existuje i speciální cyklostanice nacházející se v blízkosti přestupu na vlak a metro, která organizuje různé služby pro cyklisty.
 
 Důkaz úspěšnosti
Hlavním cílem informačních kanceláří parků je dostat se k lidem a informovat je o parku, jeho kulturních pokladech, výrobcích a hodnotě pro životní prostředí. Úspěch této iniciativy lze měřit i vysokým počtem obyvatel (v průměru 100 000 ročně), kteří se aktivit pořádaných informačními kancelářemi účastní.
Hlavní faktory úspěchu
Ekonomické investice potřebné pro financování informačních kanceláří parků jsou vysoké, zejména v případě menších a méně bohatých parků, ale z pohledu komunikační strategie se vyplatí.
Výzvou parku je najít vhodné způsoby jak docílit, aby tyto struktury byly ekonomicky nezávislé.
Výzvy
Hlavní výzvou je oslovit ještě více obyvatel. V současnosti jsou tyto informační kanceláře rozmístěny po celé oblasti Parco Agricolo Sud Milano, specializují se v mnoha různých směrech a nabízejí širokou škálu rekreačních aktivit.
Udržitelnost postupu
Ekonomické investice potřebné pro financování informačních kanceláří parků jsou vysoké, zejména v případě menších a méně bohatých parků, ale z pohledu komunikační strategie se vyplatí.
Výzvou parku je najít vhodné způsoby jak docílit, aby tyto struktury byly ekonomicky nezávislé.
Podmínky pro případnou přenositelnost 
V evropských příměstských parcích jsou ekonomické a společenské aktivity všudypřítomné. Proto mohou být informační kanceláře parků využity v různých příměstských oblastech v  zemích, kde není těžké vypátrat místa sloužící ekonomické, sportovní a společenské činnosti, které by mohly být takovými potenciálními informačními kancelářemi.
Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Maria Pia Sparla – Fabrizio Scelsi
Organizace: Parco Agricolo Sud Milano – Provincia di Milano
E-mail mp.sparla@provincia.milano.it - f.scelsi@provincia.milano.it - parcosud@provincia.milano.it
Webové stránky: www.provincia.milano.it/parcosud
 
Informační a kulturní aktivityInformační kanceláře parků Itálie – Lombardie – Milán
Kulturní aspekty
Klíčové body
 
1 - Kulturní dědictví by mělo být považováno za klíčový faktor v rozhodovacím procesu týkajícím se vytvoření a rozvoje parku.
Kulturní dědictví je důležitým faktorem, který je potřeba zohlednit, když jsou vytvářeny periurbánní parky budoucnosti. Rozhodnutí vytvořit nové příměstské parky na místech s kulturně významnými rysy pomůže zaručit jejich uchování a zároveň poskytne lidem příležitost parkům porozumět a cenit si jich. Prosazování příslušného aspektu parku musí být v jeho prospěch a ne vést k dalšímu úpadku nebo nadužívání.
 
2 - Komunikace a zapojení jsou klíčem k uchování a prosazování kulturního dědictví periurbánních parků.
Vnější komunikace je klíčová pro zvýšení zájmu obyvatel o kulturní bohatství parku. Pro zvýraznění kulturních, architektonických, krajinných a přírodních prvků parku jsou zejména důležité veřejné události, jako například festivaly, výstavy a představení. 
Role školení a propagace kulturních aktivit na nejrůznějších úrovních (školy, širší veřejnost, specializované kurzy, výzkum) je zcela zásadní nejen pro zvýšení povědomí a pro odpovědné užívání kulturních a environmentálních zdrojů, ale také z toho důvodu, že tyto aktivity mohou být organizovány uvnitř kulturních budov, které se v parku nachází, čímž je podpořena jejich obnova a opakované využití.
 
3 - Nedostatek finančních prostředků pro vytvoření parku a jeho správu by měl být vyřešen formou integrovaných programů nejrůznějších aktivit.
Nedostatek finančních prostředků pro udržování a rozvoj kulturního dědictví si žádá speciálně zaměřené programy, které by zapojily obyvatele, zúčastněné strany a majitele. Tímto způsobem mohou být vyvinuty koordinované a integrované aktivity pro řízení intervencí, získávání příjmů pro park a jeho pracovníky a udržení životaschopnosti parku samotného.
Správa parku by měla mimo jiné také zajistit, že je park součástí kontextu místního rozvoje, aby byla oblast chráněna a došlo k otevření nových dveří pro inovativní prostředky získávání a využívání příjmů z kulturního dědictví.
Překážky: Vliv lidstva na dědictví/ Problematika dosažení rovnováhy mezi občanskou zainteresovaností a ochranou kulturního dědictví / Nedostatek povědomí  o hodnotách místního kulturního dědictví
Osvědčené postupy: Edukace a školící/tréninkové aktivity
Slezská Metropole- Místní úřady podporují kulturní systém skrze tematické výzvy a tvorbu edukačních a tréninkových struktur. Dobrým příkladem je Lesní výukový areál v Inspektorátním lese v Katowicích. Představuje jedinečný počin v zemi, přičemž areál je vybaven multimediální technikou presentující přírodní bohatství lesů a pořádající četné výstavy, které návštěvníkům umožňují dotknout se a pocítit jedinečný svět fauny a flory napříč areálem parku. Výukový program je adaptován pro rozmanité skupiny recipientů např. různé věkové skupiny, hendikepované občany nebo pro cizince.
 
Monsanto Lisabon- V současné době představují hlavní kulturně-edukačními aktivity samotné návštěvy Parku Monsanto. Různé návštěvnické akce zahrnují například představení v místním auditoriu a iniciativy podporující environmentálně přátelské smýšlení pro děti školního věku. Prostory parku navíc nabízejí speciální stanoviště, kde jsou v ohraničených prostorách k vidění exempláře vzácných druhů fauny a flory, čímž jsou vytvořeny maximálně vhodné podmínky pro výukové aktivity žáků.
 
Vitoša přírodní park- teritorium parku je využíváno pro tréninkové a výukové iniciativy a správa parku edukační procesy aktivně podporuje poskytováním tematických prezentací muzeím. Vedení parku dále publikuje speciální knižní edice pod názvem „Knihovna NP Vitoša“. V neposlední řadě byly také vyvinuty četné nástroje poskytující informace o kulturním dědictví, jako například: mapa archeologického a kulturního dědictví parku; restaurační aktivity v klášterech Kladnishki a Dragalevski; archeologické studie nejvýznamnějších objektů parku; rozvoj systému dokumentace a protekce nehmotného kulturního dědictví – místních tradic a folkloru.
 
Seine-Saint-Denis- Během rozvojových prací parku Haute-Ile, které probíhaly na počátku let 2000 a dále, archeologové odhalili během vykopávek nespočet znaků lidských aktivit jdoucích zpět až do pravěku (the Gallo-Roman period). Byla zde objevena kostra starého člověka žijícího na tomto území, která se datuje zpět do mezolitického období (6 500 před. Kristem), a představuje tak jeden z nejstarších artefaktů regionu Ile-de-France. Po tomto objevu Obecná rada Seine-Saint-Denis ustanovila průzkumnou oblast v parku Haute-Ile, která má za cíl lépe pochopit život lidí, kteří sídlili v tomto regionu v průběhu staletí. Mimo vědeckého průzkumu se toto místo stalo oblastí pro poznávání nás všech. Mezolitická pouť zahrnuje vzdělávací cestu lesem se zastávkami určenými k objevování klimatu s faunou a flórou a poznáním života lidí v lesích. Dále jsou zde prezentovány rozličné vztahy mezi lidskými bytostmi a životním prostředím v Mezolitické době (velikosti pazourků, zapalování ohně, ilustrace zvyků…). Dnes je záměrem Obecné rady “dotvořit“ toto archeologické naleziště a vytvořit vzdělávací nástroj o životním prostředí, který bude součástí implementace politiky změny klimatu.  Toto bude zahrnovat srovnání mezi hodnocením úrovně uhlíku od dob Paleolitu až po současnost, což pomůže návštěvníkům lépe pochopit dopad působení lidských bytostí  na jejich životní prostředí.
 
Regionální vláda Lombardie, Parco Sud Milano- Na území parku se nachází obrovské architektonické a historické dědictví. Jedním příkladem je obnova vodního mlýnu opatství Chiaravalle, které dnes tvoří centrum znalostí a bohaté historie klášterní komunity Clairvaux. Druhým příkladem je obnova aristokratického sídla Casa Gola z roku 1400, ve kterém se dnes nachází botanická zahrada a pořádají se v něm ekologické vzdělávací programy a prohlídky s průvodcem.
Osvědčené postupy: Podněty strategické komunikace
Překážky: Vliv lidstva na dědictví/ Problematika dosažení rovnováhy mezi občanskou zainteresovaností a ochranou kulturního dědictví / Nedostatek povědomí  o hodnotách místního kulturního dědictví
Osvědčené postupy: Management kulturního dědictví v rukou uživatelů
Aberdeen- Obě organizace (Aberdeen Greenspace a the Countryside Rangers) spolupracují s různými skupinami (např. společnostmi a komunitami), aby propojili centrální stezky, zlepšili životní prostředí a posílili občanskou hrdost.
Překážky: Vliv lidstva na dědictví/ Problematika dosažení rovnováhy mezi občanskou zainteresovaností a ochranou kulturního dědictví / Nedostatek povědomí  o hodnotách místního kulturního dědictví
Město Košice- Komunikace veřejnosti se správou parku se děje několika různými způsoby: elektronická komunikace, média – lokální tisk a TV, pravidelné tiskové konference, informační systém lesního parku – informace, orientační tabule, edukační stezky, organizace seminářů pro odborníky a lesnických programů pro mládež, vydávání materiálů (turistické a obrázkové mapy, dvě publikované knihy). Zvláštní pozornost byla věnována také zvyšujícímu se povědomí o existujících přírodních zdrojích ve smyslu kulturního dědictví. Správa parku vydává populárně-naučné publikace a mapky, které zachycují přírodní, kulturní a historický kontext území, a to za asistence krátkého průvodcovského komentáře, který je dostupný široké veřejnosti.
 
Parco della Piana Toskánsko- Současná podoba parku představuje výsledek dialogu lokálních aktérů a místních obyvatel. V tomto ohledu, jak je stanoveno v Regionálních zákoně č. 1 / 2005, je hlavním úkolem „garanta komunikace“ zajistit nutní kroky ke zvýšení participace a socializace ohledně projektu. Důležitými nástroji v této otázce je například tvorba a  implementace webových stránek (www.parcodellapiana.it), organizace strukturovaných diskuzí s rezidenty a dalšími investory a procházky terénu parku pro zainteresovanou veřejnost. Definice struktury parku a jeho hlavních strategických výhod se rovněž promítla do specifických akcí společného plánování místní vlády a odborníků, kteří využívali metodu „Charrette“. Akce „Charrette“ se konala v červenci a prosinci 2010 výsledky dvoudenního dialogu byly následně diskutovány se zaujatou veřejností.
Překážky: Nedostatečná údržba         
Osvědčené postupy: Regenerace kulturního dědictví
Praha-Trója přírodní park- Městská část Praha – Trója vlastní několik klíčových kulturních atrakcí: Národní Zoo; Pražskou botanickou zahradu; Galerii U Lávky; Zámek Trója. Místní obyvatelé jsou s touto částí Prahy silně spjati; mnoho akcí a aktivit se pořádá ve spolupráci s Národní Galerií  nebo Botanickou zahradou. Místní obyvatelé vystupují jako ochotní opatrovníci „svého teritoria“. Městští radní jsou přesvědčeni, že dobrá informovanost a komunikace s místními obyvateli ohledně plánů v jejich sousedství vede ke větší podpoře místního rozvoje ze strany usedlíků. Jeden takový počin zvyšující povědomí hodnoty trojského kulturního dědictví je například zavedení „Trojských karet“, které jsou používány jako vstupenky do Zoo, Botanické zahrady nebo Trojského zámku. Díky tomuto projektu a jeho efektivní podpoře vzrostlo uvědomění si kulturní hodnoty Trojské kotliny a byl zaznamenám význačný nárůst turistů na Zámku Trója. Typ propagace zvolený v městské části Praha – Trója patří k velice zdařeným a může sloužit i dalším regionům jako efektivní model pro lákání turistů  jak na kulturní památky, tak také na přírodní zajímavosti dané oblasti.
 
Lombardie, Severní Park Milano - Nejzajímavější přístup v rámci zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví regionu představuje iniciativa podporující „Teatro Natura“ (Přírodní Divadlo). Pod jménem „Naturalmente Arte” (Přírodní umění) představuje tato performance v čele s jeho zakladatelem Lorenzem Zambonem specifický přístup k divadlu, kde se snoubí umění s přírodou, aby byla metaforicky zobrazena odvěká interakce mezi člověkem a jeho životním prostředím. Divadlo představuje experimentální tvorbu oproštěnou od konvencí divadla jevištního uzavřeného mezi čtyři stěny. Všechny divadelní výstupy se odehrávají v Severním Parku Milano, na lesních mýtinách nebo v lese. Například performance „The Third Step“ (Třetí krok) představuje visionářskou pouť nočním a kuropějícím parkem. Pro návštěvníka-diváka takové představení může znamenat veliký zážitek z „noční magické pouti“, kde se v sobě od soumraku do úsvitu snoubí nezaměnitelná atmosféra světla, zvuků a vůní lesní říše.
 
Slezská Metropole- Do údržby a regenerace historických objektů bylo vloženo velké úsilí (například Svatyně svatého Huberta, další čtyři svatyně nacházející se v lesním prostoru a Hroby Maďarských vojáků). Místní správě se dále podařilo revitalizovat staré industriální objekty (tzv. brownfieldy) a poskytnout jim novou životadárnou funkci: například dřívější prádelna s mandlem, která byla součástí monumentálního uhelného komplexu Nikiszowiec, se nyní stane novým oddělením Katowického Historického Muzea; dláždění staré tržnice a důlní jáma Wilson Uhelného dolu Wieczorek.
 
Region Andalusie- Vláda Andalusie spolupracuje se soukromou bankou “La Caixa” na projektech sociálních prací, které jsou rozvojovými programy, které se snaží pomoci zlepšit zaměstnanecké možnosti lidem zažívajících sociální vyloučení nebo lidem se speciálními obtížemi s jejich integrací na trhu práce, a to poskytováním ochrany, protekce, propagace a zvětšením přirozené oblasti k jejich činnosti. Výsledkem bylo, že tito  lidé mají snížené možnosti sociální integrace a zaměstnanosti, kvůli problémům se závislostmi, rodinnou situací, trestným rejstříkem nebo nezpůsobilostí – tito občané jsou trénováni k provádění prořezávacích, čistících, obohacujících a adaptivních prací na vegetaci příměstských parků. Tento program zahrnuje teoretický a praktický trénink v rozsahu jednoho měsíce, kde se naučí řemeslům jako zedník, truhlář, technik plenění a sázení a získání obecných znalostí o životním prostředí nebo poznávání živočišných a rostlinných druhů. Po skončení tréninku jsou tito klienti řádně zaměstnáni a zaplaceni po dobu pěti měsíců v přírodních oblastech, a to dle jejich volby. Cílem programu není nabídnout klientům zaměstnání, ale vylepšit jejich šance na zapojení se na trhu práce a dosažení nezbytných sociálních a pracovních návyků, aby byli schopni začlenit se do pracovního procesu. Efektivní integrace bylo dosaženo u více než poloviny účastníků v programu, což je bez pochyb velmi úspěšný indikátor. Jako výsledek zaměstnání, tréninku, kvality života, sociální integrace a ochrany životního prostředí všichni přišli dohromady v rámci programu mezi veřejnou autoritou a soukromými entitami.
 
 
Osvědčené postupy : Rozšiřování pole působnosti  v rámci participace a dotací (ochota místních komunit nebo společných zástupců při přebírání zodpovědnosti za řízení kulturních aktivit parku):
Aberdeen- Velkou část místního rozvoje, jako například tvorbu městských centrálních stezek, podpořily dobrovolnické organizace jako“ Aberdeen Greenspace Trust Limited“ a „the Countryside Rangers“. Aberdeen Greenspace byl založen v roce 1997 a spolupracuje s jednotlivci a dobrovolnickými skupinami za účelem zlepšení městské zeleně.
Překážky: Nedostatečná údržba         
Zapojení zúčastněných stran a propagace kulturních zdrojůZvyšování povědomí o existujících zdrojíchSlovensko – východní Slovensko – Košice
Správní orgán: město Košice
 
Datum začátku postupu:   Tento osvědčený postup je výsledek neustálého vývoje původního dokumentu, jímž byl v roce 1961 park formálně založen.  Dokument se stal základem hlavního plánu, který je v rámci plánovacího procesu každých deset let aktualizován.
 
Rozpočet a zdroje financování: Financování aktivit provozovaných z vlastních zdrojů.
Rozpočet parku představuje asi 10 % z celkového rozpočtu a je rozdělen na:
-         opravy a údržbu funkčnosti jednotlivých částí parku, zařízení a stezek parku;
-         ukládání odpadu;
-         výstavbu nových zařízení.
Třetina celkového rozpočtu je věnována na podporu informačních, komunikačních a propagačních aktivit.
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: OBĚ FÁZE. Aktivity jsou důležité následujícími způsoby:
• V rámci strategie rozvoje mohou aktivity pomoci zvýšit povědomí o rozvoji zařízení parku a nabízených aktivit.• Ve fázi správy je pozornost věnována vnější komunikaci a šíření informací s důrazem na ochranu biodiverzity, propagaci volnočasových aktivit, lesnictví a vzdělávacích aktivit určených dětem, dospělým i odborníkům.Všechny tyto aktivity mají přímý pozitivní externí dopad, což zpětně ovlivňuje další vývoj a správu parku.
Popis postupu
Od roku 2009 je v rámci aktivit spojených s provozem parku věnována zvláštní pozornost propagaci rekreačních, sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit určených veřejnosti. Pozornost je věnována i sdělování informací o ekonomice lesnictví, povědomí o ochraně přírody a biodiverzitě či vzdělávacím aktivitám v těchto oblastech.Komunikace s veřejností ze strany správy parku probíhá několika způsoby: elektronická komunikace, média (místní tisk a televize), pravidelné tiskové konference, informační systém lesoparku – informace, orientační tabule, naučné stezky, semináře pro odborníky a vzdělávací akce určené mládeži, publikační činnost (kreslené a turistické mapy, dvě vydané knihy).
V oblasti kulturního dědictví je věnována zvláštní pozornost zvyšování povědomí o existujících zdrojích. Správa parku vydala populárně-fiktivní publikace a mapy, které zachycují přírodní, kulturní a historický kontext území. Dále byl vydán stručný průvodce parkem, který je k dispozici široké veřejnosti. Veliká pozornost je věnována i pravidelným vzdělávacím aktivitám ve školách a zapojení dětí a studentů do činností v parku.
 
Důkaz úspěšnosti
Díky dlouhodobé strategii se postupně podařilo dosáhnout mnoha cílů:
• Harmonický vztah mezi plnohodnotným společenským a rekreačním využíváním parku na straně jedné a ekonomické využívání lesa, včetně jeho lesnických funkcí, na straně druhé.
• Velmi důležitým faktorem je i skutečnost, že návštěvníci lesoparku se zde mohou setkat se zvýšeným důrazem na ochranu přírody – přírodní rezervací Natura 2000 (půda, přirozená vegetační prostředí, lesní fauna a flora), jejímž cílem je uchovat biodiverzitu oblasti.• Návštěvníci mají možnost vnímat lesní prostředí – můžou si prohlédnout domácí druhy rostlin a původní skladbu této chráněné oblasti.
• Navzdory zvyšujícímu se antropogennímu tlaku a negativnímu dopadu lidské činnosti si skladba druhů stromů uchovává svůj původní tvar a zdraví, a to zejména díky strategii správy a přidruženým aktivitám zvyšujícím informovanost veřejnosti.
Hlavní faktory úspěchu
Tento osvědčený postup má velmi silnou podporu ve formě politického rozhodnutí změnit statut lesa na les se zvláštním účelem.Dalším klíčovým faktorem je skutečnost, že park má jediného vlastníka, město Košice, což má přímý dopad na vytváření, rozvoj a správu parku.
 
Výzvy1.         Nedostatek finančních prostředků a politické podpory.
2.         Nedostatečné povědomí veřejnosti a ochota spolupracovat.
3.         Zajišťování právních podmínek pro další rozvoj oblasti, např. proces hlavního zeleného plánu, návrh nového územního plánu, a to na základě monitorovacích míst, která by sloužila jako podklad pro zpracování a schválení dokumentů územního plánování.4.         Kromě těchto probíhajících aktivit je výzvou vybudování komplexního a multifunkčního informačního centra.5.         Odstranění negativních antropogenních vlivů, např. znečištění, riziko lesních požárů spojené s volným pohybem lidí, ochrana osob a zařízení parku. Toto vše hraje roli i při informačních a vzdělávacích aktivitách.6.         Zapojení specifických cílových skupin do procesu: sociologické, environmentální i zdravotní studie, domácí i zahraniční, ukazují, že ženy mají citlivý vztah k životnímu prostředí a zdraví. Proto jsou ženy více motivovány prosazovat pozitivní změny. Efektivním způsobem jak dosáhnout určitého typu změn v zájmové oblasti, by proto mohlo být zapojení žen/ženské komunity do určitého cíleného úkolu. Dobrým příkladem je program „Upper Woman“, zaváděný o.s. Sosna, který využívá ucelenou sadu nástrojů a zvyšuje zájem žen o životní prostředí, v němž žijí, a o možnost předat tuto informaci dalším skupinám.Na druhou stranu muži mají podle všeho větší schopnosti provést praktická řešení v terénu. Jako příklad lze uvést revitalizaci jižní části říčního ramene, kterou prováděli pouze muži (např. o.s. Priatelia trstenskej prírody, o.s. Sosna, o.s. Abovská osa). Muži se také více snaží řešit konfliktní úkoly, například soudní stíhání přestupků týkajících se poškozování přírody a životního prostředí.7.         Komunikace a propagace. Komunikace a propagace nemusejí mít pouze formální a tradiční charakter. Forma oslovování lidí se může měnit, zapojit návštěvníky lze i formou přímé zkušenosti a interakce. V současnosti se v této oblasti připravuje několik projektů, např. umění a řemesla v parku, interaktivní lesní prostředí s přírodními stezkami, komunitní park, tematické pracovní skupiny a fóra či mapy farnosti.
Udržitelnost postupu
Orgán lesoparku je stálý subjekt a vykonává řadu funkcí spojených se správou parku. Pokud jednotlivé kulturní aspekty hrají v daném procesu důležitou roli, lesopark takový proces podpoří. Role kulturních aspektů je informační, vzdělávací a školicí a udržitelnost postupu je zajišťována právě jimi.
Podmínky pro případnou přenositelnost 
Součástí tohoto projektu je množství aktivit, které se nevážou ke specifickému kontextu – mnohé byly ostatně převzaty z jiných oblastí. Kulturní aspekty se nevztahují jen k lesnímu prostředí, po určitých modifikacích je lze využít pro jakýkoli typ parku, protože různými metodami propagují, informují a vzdělávají.
Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Ing. Roth director, City Forest property, RNDr.S.Szabóová director, NGO Sosna
Organizace: CITY FOREST property Košice,  NGO SOSNA
E-mail: troth@meleskosice.sk - Silvia.sosna@gmail.com Webové stránky: http://www.meleskosice.sk/ http://sosna.sk/
 
Zapojení zúčastněných stran a propagace kulturních zdrojůZvyšování povědomí o existujících zdrojíchSlovensko – východní Slovensko – Košice
Zvyšování povědomí o kulturních hodnotách parkuGarant pro komunikaci pro strukturované postupy v sociální komunikaci a zvyšování povědomí Itálie – Toskánsko – nerelevantní
Správní orgán: Regionální vláda Toskánska
 
Datum začátku postupu:  2008
 
Rozpočet a zdroje financování: Regionální vláda Toskánska € 30.000
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: Tento postup je relevantní pro fázi vytváření i fázi správy
Popis postupu
Návrh parku Parco della Piana se nesl v duchu velkého úsilí o komunikaci s obyvateli a místními hráči a jejich zapojení. Proto byla podle Regionálního zákona z 1/2005 vytvořena specifická funkce garanta pro komunikaci, jehož úkolem bylo využít všech potřebných kroků ke zvýšení účasti a sociálního zapojení do projektu. Důležitým nástrojem bylo vytvoření a spuštění webových stránek (www.parcodellapiana.it), organizace strukturovaných fór s obyvateli a dalšími zúčastněnými stranami a dále veřejné prohlídky území.
Konečná podoba parku a jeho hlavních strategických a fyzických stránek vznikala také formou zvláštních setkání – jednalo se o společná plánování s místní vládou a technickými odborníky za použití metody Charrette. Akce Charrette se konaly v červenci a prosinci 2010. Po dvou dnech práce byly vždy výsledky představeny veřejnosti a proběhla diskuze.
 
Důkaz úspěšnosti
Rostoucí povědomí o Projektu pro vznik parku Parco della Piana, rozsáhlé sítě zelené infrastruktury v nížinách kolem Florencie, bylo možné pozorovat jak u místních rad, jichž se projekt týkal, tak u sdružení, zúčastněných stran a občanů, kteří se aktivně podíleli na různých iniciativách.
Za indikátory účinnosti postupů lze považovat:
•         počet projektů o probíhajícím programu financování regionálního parku představených obcemi;•         počet a různorodost účastníků iniciativ propagovaných garantem;
•         návštěvnost webových stránek projektu parku (www.parcodellapiana.it) a návrhy a poznámky v diskusní části stránek.
 
Hlavní faktory úspěchu
•         politická podpora a zdroje od regionální vlády;
•         kompetence a znalosti garanta v oblasti aktivit sociální mobilizace a sociálních věd;
•         stálá zaměstnanecká struktura na podporu aktivit garanta;
•         různorodost metod a technik zapojení používaných garantem.
Výzvy•         Možná formální interpretace role garanta byla přehlušena velkým nasazením ve využívání inovativních a kreativních komunikačních iniciativ.
•         Dále bylo nutné se vypořádat se skutečností, že téma příměstského zemědělského parku bylo nové a ze strany obyvatel a zúčastněných stran existovalo jen malé povědomí o hodnotách takové plochy. V překonávání těchto překážek sehrály hlavní roli prohlídky a procházky místem nazvané „parková sezóna“ a audiovizuální nástroje s jednoduchou obsluhou (např. video stažitelné z webových stránek).
•         Riziko, že proces sociální mobilizace v rámci projektu parku nepovede ke konečnému, závaznému rozhodnutí o vytvoření parku jménem regionální vlády. To by mezi obyvatelstvem vyvolalo silnou nespokojenost a nedůvěru.
 
Udržitelnost postupu
V tuto chvíli postup končí, protože garant byl najat pro počáteční fázi návrhu parku. Zdá se ale být důležité, aby na základě zkušenosti s garantem a jeho podpůrným týmem zaměstnanců tento typ činnosti pokračoval ve formě stálého agenta pro komunikaci a sociální mobilizaci a participaci.
Podmínky pro případnou přenositelnost 
•         Vybrat správného odborníka, který by koordinoval proces komunikace a zapojení.
•         Dostupnost zdrojů ve formě prostředků a zaměstnanců, zejména zaměstnanců zkušených v oblasti postupů potřebných ke komunikaci a zapojení.
•         Propagace různých komunikačních postupů, které by nejlépe vyhovovaly různým hráčům a podmínkám, jimž jsou určeny.
•          Úzké napojení garanta pro komunikaci na cíle administrativního a plánovacího procesu (a jeho fází) vytvoření parku.
Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Maria Clelia Mele
Organizace: Tuscany Region
E-mail: mariaclelia.mele@regione.toscana.it
Webové stránky: www.parcodellapiana.it
http://www.parcodellapiana.it/live/index.php?id=49a5128eb7084&ids=49a5128eb134c&l=it/
 
Zvyšování povědomí o kulturních hodnotách parkuGarant pro komunikaci pro strukturované postupy v sociální komunikaci a zvyšování povědomí Itálie – Toskánsko – nerelevantní
Ekonomické aspekty
Klíčové body
 
1 - Periurbánní parky by měly zdůrazňovat svoji jedinečnou schopnost přidávat společenskou, environmentální a ekonomickou hodnotu okolní oblasti.
Pro periurbánní parky je finanční nezávislost základním předpokladem pro růst, zejména v současné situaci omezených veřejných finančních prostředků. Nicméně ekonomické aspekty přísně souvisí s rolí parku v kontextu socioekonomického místního rozvoje. 
Periurbánní park je možné považovat za faktor konkurenceschopnosti dané oblasti. Park zlepšuje životní podmínky ve městě a ovlivňuje estetické a krajinné hodnoty. Celou oblast tím činí výdělečnější. Hodnota periurbánních parků musí být srovnatelná s obdobnými oblastmi ve městě, ve kterých dochází k transformaci na zelené plochy. Takové srovnání ukazuje, že náklady na příměstský park ve srovnání s primárními službami města nejsou vysoké.
 
2 - Většina periurbánních parků má potenciál generovat zisky z nejrůznějších veřejných i soukromých zdrojů.
Kromě financování z místních, regionálních, národních a evropských zdrojů mohou příměstské parky získávat příjmy například z partnerství, poskytování možností pro trávení volného času a ekologických služeb. Park může hrát důležitou roli i při zahájení nových ekonomických činností týkajících se dědictví, které je jedinečné pro místní prostředí (např. krajina, tradice a kultura, místní výroba potravin, atd.).
 
3 - Ekonomické aktivity by neměly ohrožovat vnitřní misi nebo roli parku, zejména s ohledem na ochranu životního prostředí.
Správa příměstských parků musí zajistit, že potřeba získat finanční prostředky neohrožuje základní cíle a charakter parku. Periurbánní parky by neměly být proměněny v pouhé ekonomické podniky, ale uchovat si své zaměření na společnost a životní prostředí.
Je však důležité mít na paměti, že tyto parky plní i další funkce, které nelze přímo vyjádřit v penězích, například přínos pro ekosystém či přínos společenský a zdravotní. Získávání financování by proto mělo být podpořeno analýzou nákladů a výnosů a vícekriteriální analýzou, a to ještě předtím, než bude učiněno rozhodnutí o konkrétním zdroji.
Překážky: Nedostatečné finanční zdroje         
Osvědčené postupy: Tvorba činností vedoucích ke generování příjmů
Region Lombardie, Severní Park Miláno – snižování emisí uhlíků- v roce 2007 park ustanovil úmluvu o neutralizaci emise skleníkových plynů a tvorbě emisních povolenek za pomoci projektů k znovuzalesnění a vydávaní potvrzení o snížení CO2. S touto úmluvou, která zahrnovala celkově 11,5 hektaru lesů a certifikáty RINA o celkové velikosti 8 508 tun oxidu uhličitého. Tato hodnota je obzvlášť důležitá od vydání dat, která uvedla průměrnou absorpci 350 tun na hektar. Dosud bylo na 11,5 akrech absorbováno 4 000 tun, což potvrdilo předpoklad víc než dvakrát. Z tohoto vyplývá, že druh dřevin vysazených v parku, je velmi efektivní v absorpci CO2. Touto cestou jsme prodali povolenky CO2 středních podniků za fixní cenu: 7000€ za ha/rok (tzn. 82.000€). Střední podniky dokázaly prodat povolenky dokonce dvakrát, protože několik dalších společností preferovalo mít lesy v příměstských oblastech, než v ostatních částech světa.
Region Lombardie, Jižní Park Miláno – Zemědělská produkce- Park uskutečnil důležité kroky k rozvoji farmaření prostřednictvím značky kvality “Zpracovatel citlivý k životnímu prostředí – Zemědělský park Jižní Miláno“ ("Manufacturer of environmental quality - Milan South Agricultural Park"), kterou mohou využít farmy sídlící na území parku. Dále mohou implementovat opatření ve smyslu životního prostředí a území parku. Značka garantuje, že producent respektuje společné cíle parku: využití a ochranu zemědělských rysů, ochranu životního prostředí a zachování venkovských ploch, rozvoj krajiny a lepší spojení mezi městem a venkovem (využití kratších dodavatelských řetězců a bezpečnost potravin). Ve vztahu k ostatnímu maloobchodu jsou tyto produkty prodávány na farmářských trzích (“Earth Market”), které jsou zaměřeny na využití udržitelného zemědělství jako obrany kvality na tomto území.
 
Přírodní park Praha-Trója  - Produkce vína: Nejdominantnější oblastí zemědělství v oblasti Praha – Trója jsou vinice. Jedna z nich je umístěna v rámci botanických zahrad v příměstském parku. Vinice jsou chráněny jako historické bohatství a jak vlastník vinice, tak i veřejnost si mohou užívat stezky skrz vinice. V této oblasti také podnikají malí farmáři a soukromí vlastníci.
Překážky: Nízká míra finanční nezávislosti (nebo autonomie), (závislost na finančních zdrojích z veřejného sektoru)
Osvědčené postupy: Spolupráce a partnerství (s veřejnými a soukromými zástupci)
Metropole Lille- v nedávných letech vedení parku rozvíjelo partnerství se společnostmi v různých sektorech. Například: soukromé společnosti financují demontáž a rekonstrukci starých farmářských budov zachráněných od zničení a přesouvají je do přírodního muzea. Pro záchranu starého holubníku postaveného z tradičních kamenů a cihel poskytly rozpočet ve výši €500 000 na rekonstrukci. Park také spolupracuje s průmyslem na různých objektech převáženě vztažených k obnově průmyslových ploch. Na základě první zkušenosti v roce 2010 začíná letos transformace nových ploch. Toto je financováno průmyslovým partnerem, zatímco park poskytuje své zkušenosti v oblasti řízení a obnovy fauny a flóry. Obdobně existuje jiný projekt, kde probíhá spolupráce s transportní společností k vytvoření půjčoven kol na území parku a lodního trajektu mezi komerčním srdcem Lille a jedním z parků.
 
Vitoša přírodní park- v rámci parku, správa udělala první krok směrem k partnerství se soukromými subjekty (PPPs). Toto hlavně zahrnuje údržbu infrastruktury parku a obstarání služeb návštěvníkům parku. Blízkost parku k Sofii je příznivým faktorem ve smyslu rozvoje partnerství na území parku. Kromě finanční podpory jsou partnerské organizace zapojeny do implementace různých činností. Mnohá partnerství nejsou postavena na písemných smlouvách, ale pouze na ústních dohodách. Toto jsou většinou případy dlouhodobých spoluprácí. Kromě soukromých partnerů se zapojují do partnerství nevládní a veřejné organizace. Hlavní oblastí činnosti těchto partnerství jsou záchrana biodiverzity a vytvoření spolehlivé návštěvní a turistické infrastruktury v rámci parku. Za pomocí poskytnutých finančních prostředků na implementaci určitých aktivit v rámci parku, soukromí investoři také podporují aktivity v oblasti PR a komunikace. Velkou veřejnou podporu má také zalesňování, které zahrnuje velké společnosti, jako jsou Toyota a Overgass.
 
Region  Lombardie, Severní park Milán- V posledních letech Severní park Milán a BPM (Milan Popular Bank – Milánská všeobecná banka) upevnily svou spolupráci směrem k problematikám životního prostředí, tj. kompenzace produkce oxidu uhličitého. BPM je sedmou bankou v Itálii a nejdůležitější bankou v oblasti Lombardie. Být bankou obyvatel Milána vždy znamenalo opravdový závazek k regionu a obyvatelstvu a poukázání na čisté uvědomění si velkých problémů planety. Obě strany benefitují z tohoto partnerství: banka, výběrem našeho parku nacházejícího se ve velké příměstské oblasti, velmi populární mezi obyvateli měst - toto vše může dát viditelný důkaz o uvědomění si závazků skrz financování důležitých udržitelných a environmentálně citlivých opatření v parku.
Překážky: Široká škála funkcí parku (a souvisejících závazků)
Národní park Vitoša- během posledních let byla tendence ke zvýšení finanční pomoci poskytované od společností, soukromých podnikatelů, jedinců atd. k implementaci následujících aktivit parku: obnova lesního ekosystému, vybudování nové a oprava původní turistické infrastruktury, vybudování alejí pro postižené a nevidomé lidi, čištění silně znečištěných oblastí (s dobrovolníky), propagace vzácných a ohrožených druhů, obnova nalezišť, vzdělávací aktivity atd. Zakládání fondů a využití externích finančních zdrojů jako jsou programy fondů EU, mezinárodní fondy nebo CSR jsou důležitými nástroji pro financování parku, obzvlášť v případě přírodně důležitých oblastí a soukromých parků. Například: přibližně 70% finančních prostředků pro Národní park Vitoša pochází z programů EU, CSR a ostatních dárců. Zbývajících 30% pochází od státu.
Osvědčené postupy: Tvorba činností vedoucích ke generování příjmů
Osvědčené postupy: Zvyšování aktivit fondů 
Region  Lombardie, Severní park Milán – Karbonový offset: V roce 2007 park vytvořil úmluvu o neutralizaci emisí skleníkových plynů a vytváření kreditů prostřednictvím projektu zalesňování a certifikace zachyceného CO2. V rámci této úmluvy, která se týkala celkové rozlohy 11,5 hektarů lesů, vydal certifikační orgán RINA potvrzení, že na této ploše je zachyceno 8 508 tun oxidu uhličitého. Toto číslo je velmi důležité, protože literatura udává průměrnou absorpční kapacitu 350 tun na hektar. Pro plochu 11,5 hektarů by tedy očekávaná absorpce byla přibližně 4 000 tun, zatímco RINA certifikoval víc jak dvojnásobek. Znamená to, že typ dřevin v parku je významně efektivní v sequestraci CO2. Veškeré naše uhlíkové kredity jsme prodali prostředníkovi za fixní cenu 7 000 eur/ha/rok, tzn. za 82 000 eur. Prostředníkovi se podařilo prodat uhlíkové kredity dvakrát, protože několik dalších firem upřednostnilo vysazení lesů v příměstských oblastech před jinými částmi světa.
Region Lombardie, Jižní Park Miláno – Zemědělská produkce: Park uskutečnil důležité kroky k rozvoji farmaření prostřednictvím značky kvality “Zpracovatel citlivý k životnímu prostředí – Zemědělský park Jižní Miláno“ ("Manufacturer of environmental quality - Milan South Agricultural Park"), kterou mohou využít farmy sídlící na území parku. Dále mohou implementovat opatření ve smyslu životního prostředí a území parku. Značka garantuje, že producent respektuje společné cíle parku: využití a ochranu zemědělských rysů, ochranu životního prostředí a zachování venkovských ploch, rozvoj krajiny a lepší spojení mezi městem a venkovem (využití kratších dodavatelských řetězců a bezpečnost potravin). Ve vztahu k ostatnímu maloobchodu jsou tyto produkty prodávány na farmářských trzích (“Earth Market”), které jsou zaměřeny na využití udržitelného zemědělství jako obrany kvality na tomto území.
Přírodní park Praha-Trója  - Produkce vína: Nejdominantnější oblastí zemědělství v oblasti Praha – Trója jsou vinice. Jedna z nich je umístěna v rámci botanických zahrad v příměstském parku. Vinice jsou chráněny jako historické bohatství a jak vlastník vinice, tak i veřejnost si mohou užívat stezky skrz vinice. V této oblasti také podnikají malí farmáři a soukromí vlastníci.
Ochrana životního prostředí a vytváření příjmůKarbonový offsetItálie – Lombardie – Milán
Správní orgán: Parco Nord Milano
 
Datum začátku postupu: 2007
 
Rozpočet a zdroje financování: Rozpočet projektu: 107 000 eur. Zdrojem je park, který umožňuje místním firmám snížit jejich emise skleníkových plynů zalesněním parku.
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: Správní
Popis postupu
Park Parco Nord Milano nabízí od roku 2007 prostřednictvím Azzero CO2 – vedoucí společnosti v oblasti trhu s uhlíkem – své „uhlíkové kredity“ všem, kteří chtějí kompenzovat dopad své činnosti na životní prostředí. Na tomto rozhodnutí se podílí i politika trvalého zalesňování. Zalesnění se týká plochy o rozloze 15 hektarů. Pět hektarů již bylo zalesněno, dalších deset hektarů by mělo být zalesněno do jara 2013.
V roce 2007 park vytvořil úmluvu o neutralizaci emisí skleníkových plynů a vytváření kreditů prostřednictvím projektu zalesňování a certifikace zachyceného CO2. V rámci této úmluvy, která se týkala celkové rozlohy 11,5 hektarů lesů, vydal certifikační orgán RINA potvrzení, že na této ploše je zachyceno 8 508 tun oxidu uhličitého. Toto číslo je velmi důležité, protože literatura udává průměrnou absorpční kapacitu 350 tun na hektar. Pro plochu 11,5 hektarů by tedy očekávaná absorpce byla přibližně 4 000 tun, zatímco RINA certifikoval víc jak dvojnásobek. Znamená to, že typ dřevin v parku je významně efektivní v sequestraci CO2. Veškeré naše uhlíkové kredity jsme prodali prostředníkovi za fixní cenu 7 000 eur/ha/rok, tzn. za 82 000 eur. Prostředníkovi se podařilo prodat uhlíkové kredity dvakrát, protože několik dalších firem upřednostnilo vysazení lesů v příměstských oblastech před jinými částmi světa.
Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Tomaso Colombo
Organizace: Parco Nord Milano
E-mail: tomasocolombo@parconord.milano.it
Webové stránky: www.parconord.milano.it
Správní orgán: Přírodní park Vitoša
 
Datum začátku postupu: 2007 - dosud
 
Rozpočet a zdroje financování: Přibližně 100 000 eur
 Zdroje financování:
Unicredit Bulbank (25 000 eur)
“Toyota Balkans” LTD a Toyota Fund for Europe (29 000 eur)
"Media S SMB” Ltd. - zástupce Kraft Foods Bulharsko (25 500 eur)
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: Správní aspekty
Popis postupu
V rámci parku byly správou učiněny první kroky k partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Týká se to především údržby infrastruktury parku a poskytování služeb návštěvníkům parku a dále některých aktivit v oblasti péče o zachování a obnovení biodiverzity. Umístění parku v blízkosti Sofie představuje příznivý faktor, pokud jde o rozvoj partnerství na území parku.Kromě finanční podpory se partnerské organizace zabývají i realizací různých aktivit na dobrovolné bázi. Znamená to, že se zaměstnanci firmy účastní činností jako zalesňování, obnova nátěru turistických značek, obnova návštěvnické infrastruktury, atd.Některá partnerství jsou navázána bez podpisu smlouvy, tzn. jsou založena na ústní dohodě. Jedná se o dlouhodobé spolupráce. Kromě soukromých partnerů se těchto partnerství účastní i neziskové organizace a veřejné orgány. Příkladů PPP mezi ředitelstvím přírodního parku Vitoša a soukromými firmami, bankami, neziskovými organizacemi, školami, atd. je mnoho, ať už byly realizovány nebo jsou teprve v procesu realizace.
Hlavní oblastí aktivit těchto partnerství je zachování biodiverzity a vytvoření spolehlivé návštěvnické a turistické infrastruktury v rámci parku.
Některé příklady partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) realizované v přírodním parku Vitoša jsou:
1)         PPP s bankou Unicredit Bulbank
Oprava dvou turistických tras (o celkové délce 30 km) v přírodním parku Vitoša. Oprava starých a instalace nových dřevěných můstků podél tras, oprava turistického značení, umístění nových turistických značek a informačních tabulí, oprava turistických přístřešků, laviček, stolů, zdrojů pitné vody, atd.
Období realizace: 1. 8. 2008 – 15. 12. 2008.
2)         PPP s “Toyota Balkans” LTD a Toyota Fund for Europe
Zalesnění poničené části lesa (2,5 ha) 7 500 mladých stromků. Zalesňovací práce proběhly s pomocí téměř 800 dobrovolníků. Byla opravena a vytvořena nová turistická infrastruktura a vydány informační a propagační materiály.Období realizace: 15. 1. 2007 – 25. 10. 2008
3)         PPP s “Media S SMB” Ltd. – Zástupce Kraft Foods Bulharsko
Výroba a umístění 12 dřevěných branek, 20 informačních tabulí, 200 orientačních značek. Modernizace a oprava tří turistických stezek.  
Období realizace: srpen 2010 – srpen 2013
Poskytnutí financí nebo darování zdrojů pro realizaci určitých činností v parku umožňuje soukromým investorům podpořit své PR a další komunikační aktivity. Ze strany veřejnosti existuje silná podpora pro zalesňování, do něhož se zapojily i tak veliké společnosti jako Toyota a Overgass.
 
Důkaz úspěšnosti
Iniciativa partnerství veřejného a soukromého sektoru je považována za osvědčený postup, protože se jedná o oboustranně výhodný vztah. Vzhledem k nedostatečnému financování ze strany státu byl park Vitoša nucen shánět přídatné finanční zdroje, aby mohl dokončit všechny potřebné práce v parku. Jednou z výhod PPP je, že tento typ partnerství lze navrhnout tak, aby byly spojené obě strany.Park může tímto způsobem financovat nejdůležitější a prioritní činnosti, na něž se nedostávají prostředky v rozpočtu parku. Výsledky jsou konkrétní a hmatatelné, např.: opravené turistické stezky, renovované a/nebo nové vybavení pro návštěvníky, obnovená biodiverzita důležitých oblastí, atd.
 
Přilákat vnější financováníPartnerství veřejného a soukromého sektoruBulharsko – Jugozapaden (jihozápad) – Sofie
Správní orgán: Parco Agricolo Sud Milano
 
Datum začátku postupu: 2008
 
Rozpočet a zdroje financování: Projekt vytvoření značky stál 40 000 eur, počáteční roční investice na aktivity spojené s propagací značky byla 10 000 eur.
„Trh země“ si ve fázi vytvoření vyžádal náklady ve výši 40 000 eur, v současnosti pokrývají náklady farmy prostřednictvím programu sdílení nákladů.FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: Oba projekty jsou pro správu velmi důležité a vyžadují si účast a zapojení zúčastněných stran.
Popis postupu
Správa parku zahájila rozsáhlou iniciativu na podporu farem situovaných v parku, jimž umožnila používat značku „Kvalitní výrobek šetrný k životnímu prostředí – Zemědělský park Sud Milano“.
Značka garantuje, že výrobce respektuje sdílené cíle parku týkající se využití a ochrany zemědělské půdy, ochrany životního prostředí a zachování zemědělské půdy, posílení krajiny a zejména přechodového pásma mezi městem a venkovem využívaného pro krátký potravinový řetězec a bezpečnost potravin.
Tyto výrobky jsou mimo jiné prodávány na „Trhu země“, který se soustřeďuje na využití udržitelného zemědělství jako značky kvality daného území.
Cílem obou projektů je propagovat osvědčené postupy realizované farmáři v oblasti udržitelnosti životního prostředí, s níž jde ruku v ruce výroba potravin vysoké kvality.
Cílem značky „Kvalitní výrobek šetrný k životnímu prostředí – Zemědělský park Sud Milano“ je:
o         vést farmy k udržitelným zemědělským postupům;         zlepšit krajinu a obhospodařované území;o         používat obnovitelné zdroje energie.
Cílem „Trhu země“ je:
o         zvýšit povědomí spotřebitelů v metropolitní oblasti o kvalitní potravinové produkci;
o         zajistit krátký potravinový řetězec;
o         zlepšit znalosti spotřebitelů o potravinách.
 
Důkaz úspěšnosti
Značka „Kvalitní výrobek šetrný k životnímu prostředí – Zemědělský park Sud Milano“ umožnila firmám rozvíjet zemědělské aktivity s ohledem na životní prostředí a nabídnout obyvatelům výrobky a služby označené značkou vydávanou parkem.Trh země zvýšil povědomí spotřebitelů o farmách a jejich výrobcích, přičemž takových spotřebitelů je nyní na 5 000.Projekty zvýšily obrat farem o 20 až 25 %.
 
Hlavní faktory úspěchu
Oba postupy byly úspěšné, protože:
o         se na nich podílely zúčastněné strany, které byly zapojeny do plánování;
o         mají významný dopad na vztah občan – spotřebitel;
o         znamenají pro farmáře ekonomický přínos;
o         vyhovují cílům parku;
o         mají politickou podporu.
 
VýzvyAni jeden z postupů se během zavádění nepotýkal s problémy. Je třeba poznamenat, že region Lombardie přijal zavedení značky za své a vydal o vytvoření značky parků oběžník, který byl rozšířen po celém regionu.
 
Podporovat vytváření příjmu pomocí výroby velmi kvalitních, místně vypěstovaných potravin.Zemědělské výrobkyItálie – Lombardie – Milán
Udržitelnost postupu
Oba postupy dosud probíhají a jsou dále propagovány formou neustálé komunikace a šíření informací s cílem zvýšit počet farem nesoucích označení i počet zákazníků.
Podmínky pro případnou přenositelnost 
Prvek, který umožňuje využití těchto postupů i v jiných oblastech, se váže k cíli projektu: přitáhnout pozornost k tématu chráněné oblasti (v tomto případě zemědělství v Zemědělském parku Sud Milano) a respektovat přitom vztah mezi příměstskými oblastmi a městem.
Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Maria Pia Sparla
Organizace: Parco Agricolo Sud Milano
E-mail: mp.sparla@provincia.milano.it
Webové stránky: www.provincia.milano.it/parcosud
Podporovat vytváření příjmu pomocí výroby velmi kvalitních, místně vypěstovaných potravin.Zemědělské výrobkyItálie – Lombardie – Milán
Aspekty týkající se dostupnosti infrastruktury 
Klíčové body
 
1 - Periurbánní parky se musí podílet na fázi návrhů rozvoje městské infrastruktury, aby pro park zajistily maximální prospěch a minimální narušení.
Je důležité prosazovat odpovídající integraci a zvážení přítomnosti a potřeb parku během plánování a návrhu městské infrastruktury, zejména s ohledem na dopravní síť. Dopravní infrastruktura totiž může významně poškodit některé z charakteristik příměstských parků, nebo je naopak pomoci zdůraznit pomocí vhodného systému intermodální výměny.
 
2 - Periurbánní parky musí být součástí integrované sítě infrastruktury uvnitř parku i v jeho okolí.
Periurbánní parky vyžadují kontinuitu, zejména s ohledem na cyklostezky a turistické stezky mezi parkem a městskými či venkovskými oblastmi, které ho obklopují. Kromě lepší dostupnosti to také zvyšuje povědomí o parku, jeho využívání ze strany obyvatel a větší dohled nad parkem.
3 - Periurbánní parky by měly maximálně využít existující charakteristiky parku, aby snížily náklady na infrastrukturu a přidaly parku na jedinečnosti.
Správa parku může využít existující infrastrukturu, včetně obnovy a integrace stávajících systémů. Kulturní dědictví, které přestane být užíváno, je navíc možné renovovat a použít jako informační bod, rekreační prostory nebo jiné zařízení.
Tímto způsobem se sníží náklady na výstavbu nových zařízení a zároveň  se využije jedinečného dědictví parku. Správa tak může přilákat dobrovolníky a neziskové organizace se zájmem zapojit se do péče o infrastrukturu parku.
 
4 - Koncepce univerzální dostupnosti by měla v periurbánních parcích tvořit základ rozvoje infrastruktury.
K zajištění vnitřní sítě mobility, která by plnila potřeby všech uživatelů parku, zejména těch s fyzickým nebo mentálním postižením, je nutné u jejího návrhu použít vícedimenzionální přístup. Stejný přístup platí pro vytvoření tematických stezek, které by posílily zdroje parku, a nalezení způsobů jak zamezit jejich poškození.
 
Překážky: Stavební konflikty          
Region Lombardy, Park jižní Miláno- Obnova životního prostředí a dřívější ekologické kompenzace jsou provedeny rámci parku. Můžeme nalézt mnoho příkladů obnovy a kompenzací biodiverzity v oblastech, které vyžadují obnovu životního prostředí, jako jsou např. bývalé lomy a nevyužité průmyslové zóny, s oběma, veřejnými a soukromými investicemi. Souběžně – využití mechanismu ekologických kompenzací dovoluje preventivní činy k získání zdrojů: v případě jakékoliv městské zástavby na otevřených plochách poblíž území parku nebo uvnitř parku, kde je omezení výstavby, jsou garantovány ekologické kompenzace. Např. Ricoh Italské lázně, Japonská mezinárodní společnost v oblasti přesného strojírenství, vytvořila les s 8 000 stromy v teritoriu Milánského jižního zemědělského parku se speciálních vybavením pro výuku o životním prostředí.
Osvědčené postupy: Inovativní prostředky eliminující stavební konflikty
Překážky: Problémy s dostupností ve vztahu k územnímu plánování
Osvědčené postupy: Poskytování základní dopravní infrastruktury k dosažení parku (obzvlášť sítě pro sníženou mobilitu a dobrá přestupitelnost v rámci prostředků veřejné dopravy): 
Aberdeen- energetický koridor (Energetica Corridor) vede od letiště Aberdeen v Dyce, který je severně uvnitř města Aberdeen do obchodního centra Aberdeen Business Park ležícího v Bridge of Don (název předměstí na severu). Toto je opěrný bod koridoru, který nadále pokračuje ven z města podél severovýchodního pobřeží Skotska do Peterheadu. Cílem je zlepšit propojení ze severovýchodu Skotska, což vytváří novou vysoce kvalitní obchodní a obytnou oblast, která maximalizuje benefity krajiny a životního prostředí způsobem, kterým je využíván a zaveden již dnes. Toto je propojeno s “energetickým eko-rozbočovačem“ (Energetica Ecohub), přírodní rezervací o rozloze 34 hektarů, která zahrnuje existující rozvoj (obzvláště bydlení), spolu s brownfieldy a zelenými plochami.
 
Monsanto Lisabon- v lesoparku “Monsanto“ v Lisabonu městský úřad rozhodl investovat a usilovat o lepší přístupnost parku chodcům a cyklistům na náklady automobilové dopravy. Vzhledem k těmto pracem budou prováděny rehabilitace mnoha částí sítě lesních cest, která existuje v rámci parku, aby byla vytvořena trasa do centra města pro chodce a cyklisty. Toto vytvoří koridor “Monsanto Green Corridor“, který bude označen “DVEŘE“ ("Doors"). Tyto “DVEŘE“ budou umístěny ve strategických lokacích parku označujících různé vstupy do teritorií, které nabízejí charakteristiky velmi odlišné od zbytku města.
 
Region Andalusie- v Andalusii je realizován plán, který pomocí přírodních cest, které byly tradičně využívány ke hnaní dobytka, spojí všechna města, jejichž populace je větší než 50 000 obyvatel, s přírodními oblastmi, především s příměstskými parky. Počin je nazván “Program zelených dveří“ (“Green Doors Program”). Zpětně ve středověku bylo využíváno k tomuto účelu více než 33 000 km cest v Andalusii, v současnou době však mnoho z nich ztratilo svou funkci; tento program usiluje o jejich záchranu a využití jako zelené koridory s dvojím účelem (ekologickou a trvale propojovací rolí).
 
Seine-Saint-Denis- cílem obecního úřadu je vytvořit dopravní zóny mezi “městskou“ a „přírodní“ stránkou parku. Toto zaměření je o to víc důležité v plošších částech Seine-Saint-Denis, kde nedostatek reliéfů omezuje vizuální pohled na parky. To je zejména důležité k identifikaci chodníků pro chodce, které jim dovolí dosáhnout vstupu do parku z městských částí. Probíhají studie proveditelnosti zelených kolonád a sítě chodníků vedoucích k parku, které umožní chodcům nejefektivnější dosažitelnost.
 
Regionální vláda Lombardie, Parco Sud Milano- Na území parku se nachází řada informačních center, která návštěvníkům poskytují informace a zvyšují jejich znalosti o dané oblasti. Kromě toho poskytují i různé služby a ekologické vzdělávací aktivity. Součástí parku je také tzv. agroturistika, v rámci které občané nabízí potraviny, ubytování, ekologické vzdělávání a přímý prodej zemědělských výrobků.
Překážky: Balancování mezi rozvojem infrastruktury a ochranou životního prostředí
Osvědčené postupy: Poskytnutí udržitelné infrastruktury v rámci parku (např. Centrum pro návštěvníky, Dráhy)
 Národní Park Dunaj Ipoly- Centrum pro návštěvníky Flax v Dolomitech sídlí v Pilisszentivan, v oblasti hor Szénás. Od konce 19-tého století dolomity v oblasti Szénás v horách Buda jsou považovány za jedny z nejvíc důležitých přírodních oblastí Maďarska. Centrum má svůj vlastní příjem ze vstupních poplatků a z poplatků za průvodce a také z obchodu se suvenýry. Tyto prostředky však nejsou dostatečné pro další rozvoj. Proto projekt 2003 „Živá příroda“ (2003 LIFE NATURE) umožnil managementu parku zakoupit nové prostory, které jsou určeny pouze k poskytování informací návštěvníkům, ale také k hostování kulturních a vzdělávacích akcí zaměřených na přírodní bohatství Szénáských hor. Centrum také spravuje 3 přírodní trasy s průvodcem.
 
Vitoša přírodní park- Síť alejí a chodníků v parku dosáhl 270 km. Všechny hlavní aleje a chodníky vedou k chatám, hotelům a místním zajímavostem. Vše je označeno značkami a/nebo informačními cedulemi (více než 1 000 značek). V parku je také mnoho informačních tabulí, které zobrazují informace o různých možnostech národního parku. Na celém území parku je přibližně 200 fontán s pitnou vodou. Návštěvníci parku mohou využít zařízení, jako jsou dřevěné stoly s lavičkami, ohniště, dřevěné mosty atd. Návštěvníci se mohou ukrýt během špatného počasí ve 40 úkrytech rozmístěných v horách.
 
Seine-Saint-Denis- Vzhledem k potřebě navýšení návštěvních kapacit se park rozhodl vybudovat nové prostory, budovu “Mandarin House”, která bude uvedena do provozu v září 2011. Toto zařízení o 300 m² se bude skládat ze dvou multi-účelových hal, laboratoře, toalet, insektária a vzdělávací zahrady. Tento dům má ambici stát se příkladem přístupu “vysoké environmentální kvality“ (“High environmental quality”) spolu s udržitelným rozvojem, komfortem a zdravím.Navíc od integrace této budovy do hodin tělocviku základních a středních francouzských škol se závody v orientačním běhu staly běžnou událostí. Dopad této aktivity na jednotlivé druhy jejich návyky může být:
- zhoršení vegetace okolo signálních stanovišť;
- vytvoření stezek mezi dvěma stanovišti křižujících přírodní cesty zvířat;
- opakující se rušivý hluk v okolí stanovišť během provádění aktivit (v případě, kdy účastník objeví stanoviště a zavolá své týmové členy);
- rušivý hluk v místě startu a cíle závodu;
- možný dopad na čistotu v parku.
V roce 2009 se středoškolský učitel, který každoročně organizuje v parku Sausset závody v orientačním běhu pro žáky, setkal s týmem parku a nabídl jim vypracování map nutných k vytvoření signálních stanovišť. Všechny ekologické záležitosti by byly vzaty v potaz. Prioritou by bylo vytvoření levných a k přírodě vlídných signálních stanovišť (střední velikost, lehké usazení a osazení v duchu krajiny).
Příležitost pracovat v úzké spolupráci s tímto učitelem byla pro tým parku přesvědčivá, neboť toto umožňovalo překonat rozpočtová a přírodní omezení v rámci tohoto experimentu. Aby bylo možné dokončit tuto iniciativu, tak technici parku nakreslili mapu zón a period, což umožní vyhnout se škodám a chránit biodiverzitu. Program byl také vytvořen jako součást tréninku strážných, aby byli schopni identifikovat příchozí třídy do parku a zvýšit jejich povědomí o ekologických specifičnostech parku.
 
Slezská Metropole- “Pomalá mobilita“ spojující zelené plochy je podporována pomocí rozvoje cyklistických tras spojujících dvě rekreační centra: Bolina a Janina-Barbara a dvě místa s historicko-kulturní hodnotou v přímém sousedství této oblasti. Kromě toho zábava a využitelnost parku je zvýšena pomocí výstavby a podpory vzdělávacích tras za finanční pomoci Regionálního fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství.
 Přírodní park Vitoša- Údržba existující infrastruktury a vybavení parku je drahou činností. Na druhou stranu je mnoho společností zainteresováno poskytováním podpory (finanční i naturální), aby pomohli s údržbou turistické infrastruktury parku. Během roku je mnoho příležitostí, jako jsou “Dobrovolnické dny“ (“Days of voluntarism”), “Dny přírodního parku“ (“Day of nature park”) a jiné, kdy zainteresovaní účastníci pomáhají s renovací turistické infrastruktury.
Osvědčené postupy: Údržba vybavení
Překážky: Nedostatek opatření pro handicapované občany
Osvědčené postupy: Propagace dostupnosti pro občany s různým handicapem
 Region Andalusie- regionální vláda vydala společný akční plán pro občany s hendikepem, který zahrnuje specifický plán obsahující přírodní oblasti. Tento plán nezahrnuje pouze adaptaci všech stavebních prvků do souladu s právními požadavky, ale také úpravu všech informačních zdrojů dle specifických potřeb, které tito návštěvníci mohou vyžadovat. Síť oblastí s ochranou přírody v Andalusii, s 87% ploch nacházejících se ve vysokých a středních polohách hor, čelí problémům v adaptaci určitého vybavení. Nicméně toto je překonáno správnou volbou nejvhodnějších opatření. Na druhou stranu pouhé dodržování právního rámce není dostatečné, protože tyto předpisy jsou většinou určeny pro městskou zástavbu. Díky tomuto je základním aspektem dříve zmíněného plánu uskutečnit toto ve spolupráci s propojenými investory a hledat nejvhodnější řešení vzhledem k nutnosti přiblížit tuto síť veřejnosti.
 
Vitoša přírodní park- Specializovaná alej v “Iglikina poliana” byla založena, aby uspokojila potřeby postižených lidí, stejně jako speciálně upravená botanická alej pro nevidomé tzv. “Dendrarium”.
 
Seine-Saint-Denis- Již několik let korzují během víkendů po parku Georges Valbon vozy tažené koňmi. Vozy jsou taženy třemi koňmi. Tento povoz umožňuje veřejnosti užít si prostředí a krajinu parku v originálním dopravním prostředku a děti udržuje v kontaktu s koňmi. Vzhledem ke koncepci vozu nebylo bohužel možné nabídnout tuto atrakci tělesně postiženým lidem.
Toto vedlo v roce 2005 k rozhodnutí rady k vytvoření nového koňského povozu nazvaného „Rovnost“ (“Parity“), který je vhodný také pro lidi s tělesným postižením. Tento vůz tažený dvěma koňmi může pojmout dva vozíčkáře a sedm sedících, nebo dvanáct osob. Každoročně více než 200 postižených osob si s doprovodem nebo rodinami užívají jízdu na vozu „Rovnost“ stejně jako desítky běžných návštěvníků a dohromady se pak bez ostychu socializují.
Na základě úspěchu tohoto experimentálního projektu rozhodla v roce 2009 rada o vyjetí druhého vozu upraveného pro vozíčkáře. Konstrukci tohoto vozu umožnilo partnerství mezi Obecnou radou, Asociací paralyzovaných lidí Francie (the Association of the paralyzed people of France), Francouzkou federací na výrobu nástaveb na auta (the French Federation of Car Bodywork) a přibližně deseti studentů profesionální průmyslové školy specializované na nástavby aut. Vůz „Rovnost 2“ (“Parity 2“) vznikl v létě 2011 a má kapacitu 3 vozíčkářů. Jeden vozíčkář může sedět přímo vedle kočího, což umožňuje pasažérovi maximálně si vychutnat kontakt s koňmi.
Správní orgán: Hlavní rada Seine-Saint-Denis
 
Datum začátku postupu: Červen 2011
Rozpočet a zdroje financování: Náklady na interní zaměstnance. Studie jsou prováděny zaměstnancem Generální rady.
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: Správní aspekty
Popis postupu
Generální rada si klade za cíl vytvořit tranzitní zónu mezi urbánním prostorem města a přírodním aspektem parku.Tento cíl je o to důležitější, že se jedná o rovinatou krajinu oblasti Seine-Saint-Denis, kde absence přírodních překážek omezuje vizuální předěly na parky. Je zejména důležité upravit a lépe zpřístupnit pěšiny pro chodce, jimiž by se návštěvníci mohli z městských center dostat ke vstupům do parku. V tuto chvíli probíhají studie o vytvoření tras vedoucích zelení a vybudování sítě pěšin, jimiž by bylo možné v parku dojít na příjemné místo.
Parky spravované Generální radou byly vytvořeny v 80. letech 20. století, kdy snahou bylo izolovat je od přiléhajícího města. Dnes je cílem Generální rady tyto parky v rámci projektů urbánní obnovy k městu připojit, a to následujícími způsoby:•         snížením fyzických předělů mezi městem a parky (silnice, železnice, atd.);
•         zlepšením spojení mezi soukromými a veřejnými plochami (např. vytvořením přechodu mezi parkem a zahradami domů);
•         zlepšením viditelnosti parku z města.
Důkaz úspěšnosti
V roce 2012 byly provedeny dvě studie o dvou parcích spravovaných Generální radou. 
 
Hlavní faktory úspěchu
Tyto studie představují elementy diagnózy, kterou manažeři projektů městské obnovy musí vzít v potaz. Cílem Generální rady je poskytnout tyto informace manažerům místních městských projektů, aby lépe poznali daný park a mohli tyto znalosti využít i při plánování nových čtvrtí na něj napojených.
VýzvyDo konce roku 2013 je naplánováno šest studií, což je ambiciózní cíl.
S těmito studiemi by měla být seznámena města a manažeři městských projektů.
Podmínky pro případnou přenositelnost 
Parky, které tento postup zaujme, by měly mít ve svém okolí podobný kontext obnovy nebo urbanizace.
Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Lilian Chafiol
Organizace: General council of Seine-Saint-Denis
E-mail: lchafiol@cg93.fr
Webové stránky: http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr 
Studie o přístupnosti 8 parků spravovaných Generální radou a jejich zasazení do urbánního kontextuPřechodné zónyFrancie – Ile-de-France – Seine-Saint-Denis
Správní orgán: POMALÁ MOBILITA: obec Katovice: cyklistická stezka je výsledkem iniciativy neziskové organizace (katovické sdružení „Společně za městskou část Nikiszowiec“), přebrala ji ale obec Katovice.
NAUČNÉ STEZKY + LESNÍ VZDĚLÁVACÍ MÍSTNOST: Lesní inspektorát Katovice (v Katovicích)
Datum začátku postupu: POMALÁ MOBILITA:
•         01.09.2009 - 30.04.2010: období vývoje;
•         dodnes: průběžné vylepšování;
NAUČNÉ STEZKY + LESNÍ VZDĚLÁVACÍ MÍSTNOST:
•         2006: otevření Lesní vzdělávací místnosti;
•         dodnes: průběžné vylepšování
Rozpočet a zdroje financování:
POMALÁ MOBILITA:
•         podpora od města Katovice: cca 2 550 eur,
•         nevýdělečný příjem (dobrovolnická práce): cca 1 600 eur;
NAUČNÉ STEZKY + LESNÍ VZDĚLÁVACÍ MÍSTNOST:
•         cca 60 000 eur
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY: Fáze vytvoření projektu
Popis postupu
Princip pomalé mobility propojující zelené oblasti byl podpořen vytvořením cyklostezky, která spojila dvě rekreační centra, Bolinu a Janina-Barbaru, a dvě kulturně a historicky hodnotná místa v přímém sousedství oblasti spadající do projektu.Pravděpodobnost lepšího využití a užití si parku je navíc podpořena výstavbou a propagací naučných stezek, které získaly finanční podporu z fondu pro životní prostředí (Regionální fond pro ochranu životního prostředí a vodní zdroje).Cílem iniciativy pomalé mobility je lépe zpřístupnit dvě historické důlní stavby pro pomalou mobilitu a podpořit obyvatele v používání kol, a to prostřednictvím nově vybudovaného bezpečného spojení pro cyklisty (jedná se o jednu z nemnoha cyklostezek ve slezském regionu).Cílem naučných stezek a lesní vzdělávací místnosti je představit faunu a flóru slezského regionu a práci lesníků, a zvýšit tak znalosti o životním prostředí a rozvíjet správné postoje k přírodě, především mezi mládeží a dětmi.
Jednotlivé fáze iniciativy pomalé mobility lze shrnout následovně:
•         přípravná a formální fáze: vyznačení stezek (na mapě a v prostoru), získání potřebných souhlasů, atd.;•         investiční fáze: terénní práce, urovnání stezky, upravení tvaru zeleně podél stezky, umístění značek, stojanů na kola, atd.;
•         propagace a komunikace: příprava a tisk letáků; práce s dětmi ze dvou místních škol (např. besedy o bezpečné jízdě na kole, dopravních předpisech, atd.);
•         získání finanční podpory od obce Katovice.
Fáze vytvoření naučných stezek a lesní vzdělávací místnosti lze shrnout následovně:
•         přípravná fáze: hledání inspirace jak vytvořit přitažlivou naučnou stezku, vlastní nápady lesníků jak pojmout koncept naučné stezky (např. výběr rostlin a jejich popis, práce na určitých technických řešeních);
•         investiční fáze: terénní práce, vytvoření prototypů vybavení, atd.;
•         propagace a komunikace: příprava a tisk letáků; výukové hodiny v terénu pro žáky základních škol;
•         získání finanční podpory od fondu pro životní prostředí.
Vzdělávací projekt obsahuje nápaditou vnitřní expozici (Lesní vzdělávací místnost), na níž je prostřednictvím multimediálních technik a skutečných exponátů představena fauna a flóra slezského regionu a práce lesníků. Audio prezentace je dostupná v několika jazykových mutacích a centrum je vybaveno pro handicapované osoby. Součástí projektu je i zajímavá venkovní expozice (v okolí sídla Lesního inspektorátu). Jedná se o naučnou stezku s několika zastávkami vybavenými informačními tabulemi a několika velkými interaktivními tabulemi (s audio efekty).
Lepší přístupnost díky pomalé mobilitě a naučným stezkámPomalá mobilita a naučné stezkyPolsko – Horní Slezsko – Katovice
Důkaz úspěšnosti
Součástí projektu pomalé mobility je i iniciativa „Na kole čtvrtí Nikiszowiec“, která:
•         zkvalitňuje volnočasovou infrastrukturu a propojuje ji s ostatními částmi města;
•         podporuje návštěvníky, aby těmito částmi projížděli (lepší přístupnost);
•         motivuje k dalším akcím zdola nahoru za zlepšení životních podmínek;
•         vyžaduje spolupráci zúčastněných stran, což vede k rozvoji neformálních vztahů.
K projektu neexistuje zvláštní hodnotící a monitorovací systém, ale sesbíraná data ukazují, že k 05/2012 se sportovních nebo rekreačních událostí účastnilo cca 160 osob ve věkovém rozmezí 8–80 let. Délka cyklistické stezky je nyní téměř deset kilometrů.Naučné stezky a lesní vzdělávací místnost mají v současnosti přibližně 10 000 návštěvníků ročně.Nepřímým dopadem projektu bylo vytvoření poradního orgánu starosty – týmu pro cyklo politiku města Katovice. Orgán byl ustanoven starostou Katovic v květnu 2012 v reakci na postoje obyvatel města k cyklistickým stezkám a potřebu, aby město mělo koherentní politiku pomalé mobility. Tým se skládá ze zástupců jednotlivých odborů městské radnice a zástupců neziskových organizací, kteří se setkávají minimálně dvakrát za čtvrtletí v sídle katovické radnice.
Hlavní faktory úspěchu
Klíčové faktory týkající se vytvoření cyklostezky v rámci pomalé mobility lze shrnout následovně:
•         Iniciativa zdola nahoru vedená neziskovými organizacemi až do úspěšného konce (se zapojením dobrovolníků). Jedná se o malý projekt, který má ale významný dopad na místní společenství, co se týče infrastruktury a mezilidských vztahů.
•         Osobní nasazení vůdce z řad dobrovolníků (osoba aktivně pracující v místní neziskové organizaci).
•         Silná podpora ze strany katovické radnice (zapojení administrativních pracovníků katovické obce – vyřízení veškerých formalit, dohoda a spolupráce s Lesním inspektorátem na umístění značek v bodech styku cyklostezky a veřejné cesty, atd.).
•         Doprovodné účinky: inspirace k organizaci příležitostných rekreačních/sportovních událostí pro místní obyvatele, např. cyklistické rallye jako připomínka na otevření cyklostezky.
•         Spolupráce mezi místními dobrovolníky z řad různých partnerských firem (např. kurýrská firma) a sponzory (příležitostně); např. cyklistická rallye končí v zahradě farnosti, sponzoři (pokud jsou) poskytnou ceny.
Naučné stezky a lesní vzdělávací místnost jsou velmi oblíbené mezi místními občany, školami a školkami. Mohly být vytvořeny díky osobnímu zapojení lesníků a pochopení ředitele Lesního inspektorátu Katovice. Zásadní byla i finanční podpora z fondu pro životní prostředí.
VýzvyVýzvy v oblasti pomalé mobility se týkají:
•         vandalství (častější těsně po otevření stezky než dnes);
•         složitých a dlouhých formálních procedur – někdy je těžké se přes ně dostat nebo zabírají příliš mnoho času;
•         různé (ne vždy uspokojivé) úrovně pochopení ze strany administrativních pracovníků k iniciativám zdola nahoru (formální/administrativní podpora je polovinou úspěchu).
Další výzvou týkající se naučných stezek a lesní vzdělávací místnosti, je nutnost neustálého vylepšování vnitřní i venkovní expozice
 
Udržitelnost postupu
Udržitelnost pomalé mobility je propagována:
•         pozitivním dopadem investic (vytvoření cyklostezky s rostoucím počtem cyklistů);
•         plánovanými a očekávanými pracemi: přestavba cyklostezky na cyklocestu (po různých zlepšeních) a rozšíření stezky směrem k sousednímu městu (Mysłowice);
•         dlouhodobým vlivem: informace o cyklostezce, včetně mapy a letáku, jsou na webových stránkách neziskové organizace (sdružení „Společně pro čtvrť Nikiszowiec“).
Pro naučné stezky a lesní vzdělávací místnost existují nové investiční plány a jsou plánována určitá zlepšení (např. umístění modernějších interaktivních tabulí a model úlu).
Lepší přístupnost díky pomalé mobilitě a naučným stezkámPomalá mobilita a naučné stezkyPolsko – Horní Slezsko – Katovice
Podmínky pro případnou přenositelnost 
Co se týče institucionálních a formálních řešení, pomalá mobilita si vyžaduje podporu od místní společnosti (aktivní účast a zapojení jednotlivců) i podporu od místních úřadů a pozitivní postoj administrativních zaměstnanců při procházení povinnými postupy. Důležitá je i informační činnost (např. letáky o cyklostezce a věcech stojících za zhlédnutí k dispozici v turistických centrech oblasti nebo na webových stránkách neziskových organizací).
Co se týče naučných stezek a lesní vzdělávací místnosti, nápad i praktická řešení použitá na interaktivní výstavě v lesní vzdělávací místnosti a na venkovních tabulích lze za předpokladu existence potřebných finančních prostředků snadno přizpůsobit i pro jiné oblasti.Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Organizace: Metropolitan Assosiation of Upper Silesia
Agnieszka Szczepańska-Góra - Bogna Gwoździewicz
E-mail: gora.a@gzm.org.pl - gwozdziewicz.b@gzm.org.pl
Webové stránky gzm.org.pl
Lepší přístupnost díky pomalé mobilitě a naučným stezkámPomalá mobilita a naučné stezkyPolsko – Horní Slezsko – Katovice
Správní orgán: Regionální vláda Andalusie
Datum začátku postupu:
Program Zelené dveře v našem regionu získal inspiraci mimo jiné z těchto dvou událostí:•         Deklarace z Lille ze září 2001, v níž se evropské země a regiony dohodly vytvořit Evropskou zelenou síť pro nemotorizovanou dopravu využitím zelených stezek a honáckých stezek (stezky používané pro hnaní dobytka).Toto rozhodnutí vedlo k technickému návrhu programu INTEREG IIIB MEDOCC Program 2002–2006 nazvaného REVERMED, jehož výstupem byla Zelená síť středomořské oblasti. Projekt počítal se zapojením 27 místních vlád ze Španělska, Itálie, Portugalska a Francie a byl koordinován Regionální vládou Andalusie.
•         V našem regionu byl současně vytvořen Plán pro obnovu a správu honáckých stezek, jehož cílem bylo spojit existující síť v Andalusii o přibližné délce 33 000 km se zbytkem Španělska a s Evropou, a dát tak těmto cestám z ekologického hlediska hodnotu (zachování biodiverzity a genetického toku druhů) a současně podpořit jejich využití veřejností a propojit zajímavé přírodní oblasti.
Rozpočet a zdroje financování:
Finanční prostředky na program Zelené dveře pochází z operačního programu Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) pro Andalusii, a to podle opatření 355: Podporovat přírodní bohatství.
Každá sekce disponuje vlastním rozpočtem, jehož výše se odvíjí od množství prací potřebných pro její správné fungování.
FÁZE VYTVÁŘENÍ nebo SPRÁVY:
 
Popis postupu
V Andalusii je realizován plán spojit všechna města, což znamená populaci o více než 50 000 obyvatelích, s přírodními oblastmi, zejména periurbánními parky, a to prostřednictvím přírodních stezek tradičně využívaných k hnaní dobytka. Tento projekt má název „Zelené dveře“.
Ve středověku bylo k hnaní dobytka v Andalusii využíváno přes 33 000 km stezek. Dnes však již mnohé z nich ztratily svou funkci. Tento program si klade za cíl honácké stezky zachránit a využít je jako zelené koridory s dvojí funkcí (ekologickou a udržitelně propojovací).
Důkaz úspěšnosti
Projekt uspokojuje rostoucí poptávku ze strany veřejnosti. Dosud se podařilo upravit 374 km stezek, které nyní spojují 46 městských sídel v Andalusii s jejich bezprostředně sousedícím přírodním prostředím, univerzitami a parky. Obyvatelé získali také lepší přístup k přírodním oblastem i možnosti věnovat se venkovním sportovním aktivitám.
Díky koherenci, kterou tak síť Natura 2000 získává, se zvyšuje i hodnota environmentálního propojení našeho regionu. Přírodní chráněné oblasti se dostávají z izolace, což je, jak uvádí směrnice o přirozeném prostředí, nutné a zásadní pro šíření fauny a flóry.
Hlavní faktory úspěchu
Regionální vláda Andalusie (Junta de Andalucia) se nyní snaží získat zpět pozemky, aby bylo možné obnovit původní, dnes již nepoužívané, historicky hodnotné stezky a dát jim nový smysl.
Cílem projektu je nabídnout občanům větší prostor pro pobyt v přírodě a venkovní aktivity, což ostatně požadují i mnohé společenské organizace, které tyto aktivity a hodnoty propagují.
Nemotorizovaná doprava a propojení různých urbánních oblastí; lepší přístup k přiléhajícím přírodním oblastem; síť vysoce kvalitních přírodních a kulturních stezek spojujících přírodní oblasti s městskými sídlyProgram Zelené dveřeŠpanělsko – Andalusie – nerelevantní
VýzvyHlavní výzvu pro Regionální environmentální vládu představuje nabytí vlastnictví dobytčích stezek, protože mnohé z nich byly zabrány pro zemědělské účely nebo okolními soukromými vlastníky.
Další velkou výzvou byly průzkumné a přípravné práce v daných lokalitách, z nichž některé jsou okrajové nebo naopak produktivní, a jejich přetvoření na zelené koridory a lineární ekosystémy s ekologickou funkcí.
Udržitelnost postupu
Závisí především na dostupných finančních zdrojích.
Program Zelené dveře představuje rámec pro zavádění nových modelů komunikačních struktur mezi obcemi, které si většinou vyžadují zásahy s nižším environmentálním dopadem na dané území.
Tato síť cest umožňuje rozvoj cest s minimálním dopadem na územní prvky běžně používané místními obyvateli.Podmínky pro případnou přenositelnost 
Tento projekt je sice založen na jedinečnosti sítě dobytčích stezek, nicméně ostatní části Evropy křižuje množství druhů venkovských cest. Pro tento postup se hodí i následující typy: dobytčí stezky, zelené cesty (např. nepoužívaná kolejiště nebo servisní cesty), zemědělské a lesní cesty i nepříliš frekventované místní silnice.
Nezapomínejme, že jedním z důvodů vzniku programu Zelené dveře byl projekt REVERMED programu INTERREG IIIB MEDOCC, jehož cílem je vytvořit evropskou zelenou síť. Klíčovým výsledkem je přenositelnost!
Kontakty pro získání bližších informací o tomto postupu
Ramón Pardo de Donlebun Quijano
Organizace: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
E-mail jramon.pardo@juntadeandalucia.es
Webové stránky http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb
 
Nemotorizovaná doprava a propojení různých urbánních oblastí; lepší přístup k přiléhajícím přírodním oblastem; síť vysoce kvalitních přírodních a kulturních stezek spojujících přírodní oblasti s městskými sídly.Program Zelené dveřeŠpanělsko – Andalusie – nerelevantní
Externí doporučené postupy - 1
Arche de la Nature (Přírodní archa): vytvoření přírodního festivalu
Prezentace
 
Arche de la Nature je rozlehlá přírodní oblast, která se nachází 10 minut od centra Le Mans a je spravována městem Le Mans. Podél stezek se návštěvníci setkají s typickou krajinou departmentu. Veřejnosti je přístupná přírodní oblast o rozloze 450 hektarů, a to bez jakýchkoli vstupních poplatků.
Les, jehož část je zapsána jako přírodní rezervace, se rozkládá na rozloze 350 hektarů. Voda, louky a lesy představují srdce parku a jeho identity. „Vodní dům“ vznikl i díky přítomností nedaleké řeky Huisne. Stezky vedoucí lesem a po lukách dobře odrážejí krajinu departmentu. Les se skládá z 60 % z jehličnatých stromů, na různorodosti mu pak dodávají mnohé listnaté druhy. Bývalá vodárna s okny z přelomu století, tradiční stáje a dřevěné mostky – to vše je součástí význačného stavebního dědictví. Mnoho stromů (kaštany, duby, atd.) je díky vysokému věku považováno za jedinečné. Mezi nejsilnější body projektu Arche de la Nature patří ambice zachovat různé živočišné druhy, včetně ohrožených, a rostliny, včetně jablečného sadu s více než sto odrůdami. Vodní a environmentální centrum „Vodní dům“ se nachází v bývalé vodárně a nabízí tři akvária s mnoha druhy sladkovodních ryb. V kravím chlévě, v prasečím chlívku, na salaši a na dvorku, ve stájích a na loukách hospodářství Prairie žije mnoha místních plemen. Veřejnost se může na místě projet ve vozech tažených koňmi plemene Percheron. Díky přednáškám, procházkám a tematickým festivalům se široká veřejnost může dozvědět něco víc o „matce přírodě“ (8 000 školních dětí ročně a přes 80 000 návštěvníků během festivalů).
 
Od roku 1998 nabízí Arche de la Nature mnoho událostí v přírodě. Tato přírodní oblast, kterou vytvořila a spravuje metropole Le Mans, propojuje ducha přírody se zábavou, a to především během velkých tematických festivalů, které ročně přitáhnou přes 100 000 návštěvníků. Na webových stránkách lze najít informace o všech zmiňovaných aktivitách (dílny, výlety, festivaly). Díky množství aktivit nabízených po celý rok je v této přírodní oblasti neustále co objevovat. Události a výlety, ať už organizované vedoucími aktivit z Arche de la Nature nebo partnerskými organizacemi, jsou nesmírně oblíbené.
 
 
Zúčastněné strany
 
Městské společenství metropole Le Mans je veřejná instituce pro spolupráci mezi obcemi. Při přípravě obsahu aktivit spolupracujeme se specializovanými sdruženími a odborníky. Na Festivalu chleba spolupracujeme s Federací pekáren; na Festivalu percheronských koní spolupracujeme se Sarthským svazem koně percheronského; na festivalu jablek se sdružením milovníků jablek. Navíc také počítáme se znalostmi odborných asistentů Arche de la Nature pro spolupráci na festivalech o vodě, zahradě, prasatech a malém zvířectvu i dalších.
 
 
Čelíme výzvám
 
Obyvatelé měst nemají přímý vztah k přírodě a k oslavám vztahujícím se k výrobkům důležitým pro život zemědělce (chléb, ovoce, zahrada, vepř, med, velikonoce, atd.).  
Cílem celého projektu je dokázat, že obyvatelé měst potřebují pro objevování kulinářských výrobků, světa zemědělců, hvězd, atd. přátelskou atmosféru. Tyto lidové slavnosti lze zavést v průběhu celého roku, aby si na ně lidé zvykli. Abychom tuto výzvu vyřešili, vytvořili jsme program tematických událostí (celkem deset mezi březnem a listopadem).
 
 
Budujeme řešení
 
Na podporu těchto oslav je v březnu rozeslána do 95 000 domácností v Le Mans roční brožura s programem. Jednotlivé události jsou oznámeny formou výlepu 60 velkoformátových plakátů po celém Le Mans. Byla navázána partnerská spolupráce s novinami, rádio stanicemi a televizními kanály. K některým událostem jsou vytištěny letáky, které jsou následně distribuovány ve školách. Každé oslavy se účastní v průměru 10 000 osob (některých až 15 000). Dětské dílny vždy doprovází nějaké představení, koncert, přednáška a ochutnávka výrobků.
Lidé přicházejí se něco naučit a pobavit se.  
 
Festivaly
 
Na Festivalu chleba ukazujeme různé druhy chleba podle druhu mouky a země původu. Festivalu se účastní sdružení z jiných kontinentů spolu s profesionály. Děti si mohou upéct chleba a umlít mouku. Součástí je i soutěž pro mladé učně ve zdobení mís. Nejkrásnější mísu volí veřejnost. Velký důraz klademe na interaktivní webové stránky.
Arche de la Nature nabízí také výlet do mikrokosmu: návštěvník může proniknout do tajemství mraveniště, pozorovat práci včel, podivovat se proměně motýla. Tento svět sice nebývá často milován, zastává však důležitou ekologickou roli. V roce 1997 byly na ohrazeném pozemku podél cesty vedoucí na farmu Prairie nainstalovány včelí úly. Od jara do podzimu mohou návštěvníci bezpečně pozorovat život roje a jeho královny v průhledném úlu poblíž včelína. Každý rok je z úlů získáno na 40 kg medu, který je pak použit pro Festival medu.
Na Festivalu vepřového, který organizujeme ve spolupráci s cechem řezníků ze Sarthe a svazem dodavatelů jídel, je předvedeno veškeré kulinářské využití prasete. Návštěvníci mohou mimo jiné ochutnat grilované plátky ze selete.
 
 
Dílny
 
Během dílny Zasvěcení do včelařství jsou úly Arche de la Nature otevřeny, včely omámeny kouřem a med stočen. Tento zážitek nabízí Svaz včelařů oblasti Sarthe. Na dílně o džemech se účastníci dozvědí něco o tom, jak se vyrábí džem. K uvaření dobrého džemu jsou zapotřebí zvláštní kulinářské znalosti: jednotlivé chuti se nesmí zničit a musí se odměřit správné množství cukru. Mistr džemů se podělí o některá ze svých největších tajemství při přípravě lahodného rebarborového džemu. Marielle na dílně Přírodního vaření provede účastníky „ze zahrady ke stolu skrz kuchyni“. Marielle nadevše ráda vaří ze sezónní zeleniny a ovoce a na workshopu předvede jednoduchá originální jídla. 
 
Stáhnout roční program aktivit:
http://www.archenature.
org/FrmMainArche.html
 
 
Základní čísla
 
Rozloha plochy: 450 ha
Obyvatelé metropole: 190 000 osob
 
 
Další informace
 
Cédric Lebreton
Chargé de communication,
Arche de la Nature, Le Mans Métropole
Hôtel de ville, Place saint'Pierre
72000 Le Mans
Tél. 02 43 50 38 45
www.arche-nature.org
Externí doporučené postupy - 2
Park Emscher: Od zchátralosti k malebné krajině
Prezentace
 
Porúří, kdysi jeden z nejznečištěnějších regionů se zdecimovaným životním prostředím, bylo obrozeno. Pomocí iniciativy „Mezinárodní stavební výstava (IBA) v parku Emscher“ zahájené v roce 1989 prošly zchátralé průmyslové stavby regionu proměnou a nyní slouží k rekreačním účelům, současně však uchovávají bohatou minulost oblasti. Tato obroda vtiskla regionu ekologičtější image, vytvořila soudržnější společenství a udržela identitu oblasti. Německé Porúří bývalo srdcem evropského ocelářského a uhelného průmyslu. Během posledních třiceti let prošel těžký průmysl obrovskou restrukturalizací, což vedlo k opuštění a chátrání mnoha hutí a dolů po celém regionu. Porúří si jako důsledek odneslo vysokou nezaměstnanost a jizvy v podobě kontaminovaného životního prostředí. Staré průmyslové areály se pomalu měnily na brownfields volající po obnově. Od vytvoření parku Emscher se obraz oblasti dramaticky zlepšil a vzniklo na 5 000 pracovních míst. Projekt zvýšil povědomí občanů o historické důležitosti jejich okolí a park Emscher se stal symbolem pro inovaci a skvělým příkladem toho, jak postřehnout jedinečné příležitosti v místě plném výzev. Projekt slouží jako model pro oblasti s podobně industriální minulostí. Specificky v Porúří bylo dvěma hlavními cíli projektu dát regionu ekologičtější image a vdechnout život starým průmyslovým areálům.
 
Zúčastněné strany
 
Státní vláda Severního Porýní – Vestfálska v reakci na tak rozsáhlý rozpad a zmar vytvořila v roce 1989 plán obnovy regionu nazvaný „Mezinárodní stavební výstava (IBA) v parku Emscher“. Po dobu deseti let měl park IBA Emscher podněcovat ekologickou, ekonomickou a městskou revitalizaci Porúří a řeky Emscher, a to s pomocí několika vzájemně spolupracujících partnerství s různými agenturami, především pak 17 místními úřady regionu Porúří. Po skončení projektu IBA v roce 1999 převzal správu následující plán „Projekt Porúří“, jehož cílem bylo napomoci nové výstavbě.
 
 
Čelíme výzvám
 
Desetiletý projekt „Mezinárodní stavební výstava (IBA) v parku Emscher“ byl založen na strukturálním programu z roku 1988 s cílem dát silný impuls zanedbané oblasti Emscher, a to především formou městského rozvoje a ekologické obnovy vysoce kontaminované bývalé průmyslové a uhelné oblasti.
 
 
Budujeme řešení
 
Park Emscher jako zelená spojka: zásadní vizí obnovy v rámci IBA bylo vytvoření Krajinného parku Emscher, který by fungoval jako „zelená spojka“ mezi zástavbou v Porúří. Park sleduje cestu řeky Emscher a využívá opuštěné průmyslové areály v okolí jako jedinečnou formu zeleného prostoru. Tento nový zelený koridor s východo-západní orientací spojuje 17 měst položených v údolí řeky a kromě toho i sedm již existujících, ale rozšířených zelených pásů s orientací sever-jih. 
 
Cílem projektu bylo, aby se krajinný park Emscher stal zeleným koridorem v hustě osídlené průmyslové oblasti mezi Dortmundem a Duisburgem a využil již existující vodní toky. Byla vytvořena síť východo-severních spojů a část řeky Emscher, která byla tvořena řadou rovných kanálů, získala zpět svoji původní podobu klikatícího se toku. Krajinný park Emscher přinesl mnohá zlepšení, například síť cyklistických a pěších stezek, rekreační oblasti a veřejné zahrady i přírodní rezervace. Plný rozvoj těchto rezervací je odhadován na období 30 let. Obnova vodního systému je jádrem celého environmentálního návrhu.
 
 
Regenerace systému řeky Emscher
 
Hlavním cílem projektu Park Emscher bylo vyčistit řeku Emscher, která protéká regionem od východu na západ v délce 70 km. Po desetiletí byla řeka považována za biologicky mrtvou, za „otevřený kanál“ fungující jako stoka odpadních vod již od konce 19. století. V současnosti již většina důlní činnosti v regionu ustala a byla položena podzemní kanalizace, která odvádí odpadní vody od řeky a napomáhá jejímu vyčištění. Říční profily navíc musely být obnoveny, aby bylo možné lépe čelit povodním. Za účelem snížení rychlosti proudu byla část toku řeky přeměněna z rovného úzkého betonového koryta zpět na široké, vlnící se řečiště. Podél břehů byly vysázeny stromy a přirozeně se vyskytující rostliny, což zlepšilo kvalitu vody i ekosystémů v oblasti. Tento projekt přináší vysoce viditelný symbol pozitivní změny, která by měla mít dlouhodobý pozitivní vliv na Porúří.
 
 
Uchování a opětovné využití historického dědictví.
Hlavní plán pro region se speciálně zabýval opuštěnými průmyslovými areály, a to s cílem zlepšit kvalitu okolních zaostalých oblastí a ušetřit prostředky využitím již existující infrastruktury.
Bývalé aktivní uhelné doly, továrny Coca-Coly či hutě, obří a mohutné struktury dominující regionu, dnes žijí uměním a kulturou a nacházejí se v nich bytové jednotky, obchody a kanceláře. Ve stárnoucích ocelových skeletech bývalých továren jsou organizovány koncerty. Zatravněné rekreační plochy disponující stezkami a horolezeckými zdmi byly vytvořeny ze starých uhelných hald. Cestičky vedoucí mezi stromy a skrz otevřená prostranství se klikatí podél bývalých průmyslových cest a kolejnic a spojují různé části parku.
I dnes dodávají vysoké pece, plynojemy a těžní věže Porúří jeho jedinečný vzhled. Jsou důležitými svědky 750leté průmyslové historie regionu i procesu strukturální přeměny, která zde probíhá již několik desetiletí. Opuštěné tovární areály, z nichž mnohé jsou chráněnými památkami, rozhodně nejsou místy nostalgie a lítosti. Je tomu již dlouho, co byly přeměněny na živé industriální prostory a atraktivní centra pro kulturní i turistické akce. 
Regionální turistický projekt nazvaný „Stezka průmyslového dědictví“, téměř 400 km dlouhá cesta po Porúří, otevírá industriální dědictví regionu návštěvníkům. Dvacet pět tzv. kotevních bodů tvoří jádro sítě stezky a zahrnuje šest důležitých muzeí technických a sociálních dějin, mnoho vyhlídkových míst a celou sérii význačných dělnických kolonií. Před každým z kotevních bodů se nacházejí veliké, žluté kónické identifikační sloupky.
Cestu k těmto průmyslovým a kulturním význačným místům ukazuje na 1 500 značek rozmístěných podél dálnic a místních silnic.
Around 1,500 signs on motorways and local roads point the way to these industrial and cultural highlights.
 
 
Další informace
 
Regionalverband Ruhr
Kronprinzenstraße 35
45128 Essen
Telefon: +49 (0)201.2069‐0
Telefax: +49 (0)201.2069‐500
info@rvr‐online.de
 
Externí doporučené postupy - 3
ZLEPŠIT BIODIVERZITU MOKŘADŮ SALBURUA: (ZELENÝ PÁS VITORIA‐GASTEIZ)
Prezentace
 
Zelený pás (Anillo Verde) Vitoria-Gasteiz je tvořen skupinou parků a ekologicky velmi zajímavými místy obklopujícími město Vitoria-Gasteiz. Tyto přírodní plochy jsou snadno přístupné pěšky. Slouží jako zelené plíce a nárazníky mezi oblastí města a zemědělským okolím. Díky ekologické a krajinné obnově těchto oblastí a rozvoji, který odpovídá jejich využití veřejností, se příroda stává součástí města. Tyto oblasti totiž znamenají dostupnost parků pro všechny městské čtvrti. Došlo k posílení spojení mezi městskými parky a zemědělskými přírodními oblastmi, díky čemuž se výrazně zvýšila biodiverzita. Současně došlo k rozvoji venkovních volnočasových aktivit a nabídek environmentálního vzdělávání. Možností zábavy a vzdělávání je mnoho: procházky spojené s pozorováním fauny a flóry či krajiny, atd. Vzdělávacích, volnočasových a výzkumných aktivit je také velký výběr. Jejich úkolem je sblížit obyvatele Zeleného pásu a chránit a zachovávat bohatství tohoto dědictví. Zmiňované aktivity jsou určené školám, ale i penzistům a jednotlivcům.
Anillo Verde má význačné přírodní dědictví, které mimo jiné zahrnuje mokřady Salburua a park Armentia, arboretum na rozloze 104 hektarů, které funguje jako „ekologický koridor“ mezi příměstskými parky a horami Vitoria. Dále zahrnuje dubový háj Zalbalgana, typický pro malé městské lesy, poskytující přístřeší lesnímu zvířectvu a rostlinám. Spadají sem i některé části řeky Zadorra, kde je možné pozorovat faunu a flóru patřící do tohoto typu prostředí.
Mokřady Salburua, jejichž obnova s sebou přinesla velký nárůst rostlinných a živočišných druhů, představují veliké bohatství. Dnes jsou jednou z hlavních oblastí pro hnízdění a přezimování vodního ptactva v Baskicku. Stádo jelenů, uměle zanesené za účelem údržby vegetace mokřadů, a dubový háj na malých pláních, který ilustruje bývalou typickou vegetaci této oblasti, jsou podobně význačné.
Jakožto zelené hlavní město Evropy pro rok 2012, bude Vitoria-Gasteiz (a tedy i jeho Zelený pás) nejen pořádat po celý rok množství aktivit pro návštěvníky a místní obyvatele, ale bude se také snažit vzbudit zájem a stimulovat debatu o roli příměstských parků. Vitoria-Gasteiz je klíčovou referencí pro zelený pás spojující město s přírodou.
 
 
Zúčastněné strany
 
Projekt INBIOS je spravován Centrem pro studia Zeleného pásu (obec Vitoria-Gasteiz). Projekt INBIOS získal cenu 200 000 eur v soutěži „První soutěž pro zvyšování biodiverzity“ sponzorované Španělskou federací obcí a provincií a finanční podporu od Nadace pro biodiverzitu.
 
 
Čelíme výzvám
 
Od začátku obnovy mokřadů Salburúa byla jejich správa podporována vědeckým monitoringem. Obecná kritéria správy jsou založena na maximalizaci přírodních procesů, s minimálními zásahy a maximální biodiverzitou. Na úrovni lesa se projekt snaží obnovit původní porost a navrátit do krajiny vzrostlé lesy.
 
 
Travnaté plochy jsou spravovány tak, aby vytvořily různorodá ekologická prostředí, a to prostřednictvím různé intenzity sečení. U malých jezírek jsou respektovány přírodní cykly záplav. Vegetace v bažinách je spravována stádem jelenů, přičemž v určitých oblastech je jejich práce podpořena intenzivnějším přístupem (např. kácení, atd.). Návštěvníci mají přístup na existující cesty, které prochází méně citlivými oblastmi mokřadů. V tomto smyslu je jelení plot klíčovým způsobem kontroly lidských příchodů a odchodů. Jeden z hlavních faktorů správy prostoru je kontrola nad invazivními exotickými druhy. V současnosti se zabýváme norkem americkým (Neovison vison), exotickými rybami a želvou nádhernou (Trachemys scripta). Jednou z budoucích výzev je snížit hustotu populace raka (Procambarus clarki). Práce týkající se fauny v Salburua je velmi různorodá a je vedena snahou upřednostnit výskyt co nejširší možné škály skupin a druhů. Populace norka evropského, jednoho z nejohroženějších druhů, by mohla být posílena zvířaty chovanými v zajetí. Environmentální interpretační centrum Atari v parku Salburua je informační centrum o mokřadech Salburua, jehož cílem je podporovat znalosti o mokřadech a šířit jejich hodnotu a důležitost pro biodiverzitu a přírodní dědictví. Centrum je emblematickou budovou parku a dokonale do něj zapadá. Je to jedno z nejzajímavějších míst Zeleného pásu.
O ekologické konektivitě byla provedena diagnostická studie. 
 
 
Budujeme řešení
 
V letech 2008-2010 proběhly v rámci projektu INBIOS v mokřadech Salburua některé aktivity, jejichž hlavním cílem bylo prosazovat zvýšení biodiverzity. Po více než 15 letech monitorování a spravování mokřadů již Centrum pro environmentální studia mělo vědecké i technické poznatky o environmentálních hodnotách i problémech oblasti. 
 
Byl vytvořen selektivní seznam problémů, které by mohly být zmírněny nebo vyřešeny prostřednictvím proveditelných akcí, a tak skutečně ovlivnit zachování biodiverzity. Některé z činností: 
a) činnosti k posílení populací ohrožených druhů (95 krabicových přístřeší pro netopýry, dvě umělé vydří nory, čtyři volavčí návnady, čtyři nové ostrovy o rozloze 125m2 pro pobřežní ptactvo, výstavba prefabrikovaných betonových bloků pro reprodukci ledňáčka a břehule říční);
b) činnosti ke zlepšení zachování přirozeného prostředí (v oblasti o rozloze 6,55 hektarů bylo odstraněno 15 cm ornice, bylo posekáno 13 travnatých míst, která je potřeba zachovat);
c) činnosti k vyřešení problému invazivních exotických divokých druhů (odstranění 4 000 kg různých invazivních druhů, 3x položení léčky, které vedlo k odchytu devíti exotických sladkovodních želv);
d) činnosti na podporu povědomí a šíření informací (čtyři informační akce zaměřené na netopýry v Salburua, dva strategické vchody do parku osazené informačními panely, které vysvětlují projekt INBIOS, čtyři konference s technickými návštěvami, kampaň s názvem „Who bells the cat?“). Závěr: projekt přinesl zlepšení ekologické kvality daného místa a poskytl občanům informace o jeho hodnotách a problémech týkajících se jeho zachování.
 
 
Základní čísla
 
Rozloha plochy: 450 ha
Obyvatelé: 220 000 osob
 
 
Další informace
 
Centro de Estudios Ambientales
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Casa de la Dehesa de Olarizu, 01006 Vitoria-Gasteiz
Ph: (+34-945)162696 /Fax: (+34-945) 162695
llobo@vitoria-gasteiz.org
http://www.vitoria-gasteiz.org/w24/es/html/
 
Externí doporučené postupy - 4
«Estetický les na hoře Hymettus: příklad výlučně soukromé iniciativy (Philodassiki Enossi Athinon)»
Prezentace
V roce 1946 podnikla nadace Philodassiki iniciativu za znovuzalesnění oblasti kolem byzantského kláštera Kaissariani, který se nachází na severozápadních svazích hory Hymmettus, ve vzdálenosti 5 kilometrů od centra Atén.
Toto úsilí vyústilo ve vysázení více než 3 milionů stromů na ploše o rozloze přibližně 600 hektarů. Stromy pocházely ze školky, která byla vytvořena speciálně za tímto účelem. Byly zalesněny i staré lomy, otevřeny lesní cesty a vytvořeny odpočívací a rekreační plochy. Nově zalesněná oblast, kterou charakterizují mozaikovité formace rostlin, byla prohlášena za „estetický les“ a vyhrála několik cen a čestných uznání. Vytvoření dobře chráněného a spravovaného lesa v oblasti zničené ohněm, ilegální těžbou dřeva a pasení zvěře, vedlo k tomu, že obyvatelé Atén získali oblast s obrovským ekologickým významem.
 
 
Zúčastněné strany
 
Vytvoření estetického lesa je výsledkem pokračujícího úsilí ze strany Philodassiki, řeckých lesních služeb i řady řeckých institucí, které se zabývají ochranou životního prostředí. Vzhledem k úspěšnosti této iniciativy převedla podle zákona řecká vláda ministerským rozhodnutím vlastnictví na Philodassiki a v rozhodnutí dále uvedla, že nadace Philodassiki musí les chránit a zlepšovat jeho stav, aniž by získala práva na jeho zužitkování. Park je spravován pomocí certifikovaných plánů (tzn. desetiletý hlavní plán) společně s vhodnými vládními službami (lesnické a hasičské služby). Někdy dochází také k formální i neformální spolupráci s místními službami, například vnitroměstskými sdruženími, dobrovolnickými skupinami a dalšími sociálními skupinami.
Velký význam má podpora a příspěvky univerzit, výzkumných organizací a nadací a sociálně a environmentálně zaměřených nevládních organizací.
 
Dlouhá historie  - nové výzvy Pozadí příběhu
Nadace Philodassiki Enossi Athinon byla založena v roce 1899 v Aténách s cílem obnovit zalesnění zanedbané půdy a vyzývat k zájmu o les a k ochraně přírodního prostředí. Znovuzalesnění navrátilo kopcům v Aténách i jejich okolí zelenou barvu a přispělo k ochraně historické krajiny. Největším úspěchem tohoto projektu bylo vytvoření estetického lesa Hymettus (od roku 1946).
 
 
Financování
 
Všechny příjmy Philodassiki pochází výlučně ze soukromých zdrojů. V roce 1986 bývalý předseda nadace zanechal Philodassiki své významné jmění, aby zajistil její pokračování. Tímto způsobem může nadace Philodassiki pod vedením správního výboru podporovat následující činnosti: celkovou správu lesa, provádění technických plánů, lesní práce (na nich se podílí 17 zaměstnanců), styk s veřejností, poskytování informací a organizování událostí. Zbývajících 5 zaměstnanců pracuje v hlavní kanceláři nadace. Pro specifické projekty naštěstí Philodassiki příležitostně získává finanční podporu i od soukromých nadací (národních i mezinárodních). Takto podpořeny byly například tyto projekty: vybudování protipožární ochrany, vývoj botanické zahrady a vytvoření semenné banky). Finanční dary jsou získávány i od jednotlivců.
 
 
Ekologický a společenský přínos
 
Estetický les Hora Hymettus je jedinečnou ukázkou správy periurbánního lesa, který byl od samého začátku vytvořen na základě programu obnovy zalesnění. Správa parku usiluje o ochranu, zachování a zlepšování lesního ekosystému, dále o údržbu atraktivní krajiny pro venkovní rekreaci a poskytování příležitostí pro vzdělávání o životním prostředí. 
 
Veřejnost má vstup do estetického lesa zdarma, což je garantováno řeckou ústavou, která uvádí, že soukromé lesy jsou de facto lesy veřejné. Ke konkrétním přínosům parku patří: 
a) Vytvoření zeleného koridoru, který začíná na hoře a vede téměř až do centra Atén (v současné době se jedná o jediný takový koridor v Aténách). Výrazně to přispívá k regulaci teploty, vlhkosti, filtraci vzduchu, srážek a zachycování a ukládání oxidu uhličitého. 
b) Rozmanitost zasazených rostlin zaručuje vysokou biodiverzitu flóry a rozlehlé přirozené prostředí pro faunu. 
c) Obnovení původního, „historického“ vzhledu krajiny s dobře promyšlenou výsadbou, renovace byzantského kláštera, úplná neexistence technických prvků a vytvoření tichých míst činí z oblasti ideální místo k procházkám i relaxaci. Zároveň v sobě mísí historii a civilizaci s přírodou. 
d) Správa lesu nadací Philodassiki coby soukromého lesu (soukromých lesů je v Řecku jen několik) a jeho začlenění do kategorie „estetický les“ pomohlo vytvořit přísnější právní rámec a přispělo k minimalizaci zabírání půdy ze strany města. 
e) Poskytování vzdělávacích příležitostí v oblasti životního prostředí v přírodním prostředí a organizovaným způsobem (např. sázení rostlin s dětmi).
 
 
Výhled
 
i. Správa – ochrana lesa: hlavním cílem správy lesa coby přírodního kapitálu vždy byla ochrana a zlepšování lesní vegetace (především borovice v nesmíšených shlucích převážně s cypřiši, zmarlikou Jidášovou a robovníky) a účinná ochrana před ohněm, nemocemi (tzn. zaplavení hmyzem) a ochrana před městským tlakem.
ii. Poskytování příležitostí pro venkovní rekreaci: oblast estetického lesa se dnes skvěle hodí pro trávení volného času a rekreaci, např. procházky po lesních stezkách a cestách v celé oblasti, sportovní aktivity, odpočinek v řádně rozvinutých oblastech, užívání si výhledu na krajinu z různých míst, jízda na kole, návštěva místních historických míst, atd.
 
Aby bylo možné rozvinout jednotlivá místa, je důležité rozumět neustále se měnícím návykům a potřebám turistů. Všechny změny jsou prováděny s důrazem na detail a s velkou péčí. 
iii. Povědomí o životním prostředí: všechny vzdělávací činnosti týkající se přírodního prostředí a konkrétně flóry a fauny na hoře Hymettus jsou organizovány takovým způsobem, aby umožnily vytváření autonomní vzdělávací služby. Tato služba se bude zabývat formulováním vzdělávacích aktivit. 
iv. Biodiverzita: malá botanická zahrada se sbírkou řeckých divokých rostlin, která byla vytvořena poblíž kláštera, usiluje o uchování řecké flóry ex situ. Lidé odpovědní za péči o zahradu organizují prohlídky s průvodcem a výkladem pro skupiny. Zahrada je členem národní sítě botanických zahrad a organizace Botanic Gardens Conservation International (BGCI) a neustále se snaží rozvíjet svoji sbírku ex situ. 
v. Krajina: vzhledem k důležitosti historických i fyzických prvků této konkrétní krajiny je vyvíjena veškerá snaha o udržování a respektování její estetické hodnoty.
 
 
Základní čísla
 
Celková plocha: 450 ha
Smíšený les
(borovice a cypřiše)
Lesní cesty a pěší stezky: 25 km
Občanská vybavenost
 
 
Další informace
 
Mt. Hymettus Aesthetic Forest
Attica, GREECE
(Kaissariani, Vyronas & Zografou)
E-Mail: aestheticforest@philodassiki.org
Tel +30 2107231769 / Tel-Fax +30
2107231029
Philodassiki Enossi Athinon
10, Herodotou str. - 10673  - Athens, GREECE
E-Mail: contact@philodassiki.org
Tel +302107220866 / Tel-Fax
+302107291418 www.philodassiki.org
Externí doporučené postupy - 5
Příklady soudržnosti hospodářského rozvoje a ochrany životního prostředí: Parc de l’Alba (Katalánsko)
Prezentace
 
Parc de l'Alba je jedním z nejstrategičtějších projektů a jeho cílem je stát se důležitým hnacím motorem vědeckého a technologického vývoje v jižní Evropě. Tento projekt vytváří mezinárodní znalostní uzel v srdci metropolitního regionu Barcelony, který může přinést až 40 000 nových pracovních míst souvisejících s činnostmi s přidanou hodnotou. Tato strategická oblast nabízí jedno z nejmodernějších výzkumných zařízení v Evropě  -tzv Alba synchrotron  -, prvotřídní univerzitní kampus  - Autonomní univerzity v Barceloně -, a výjimečnou koncentraci znalostní infrastruktury i průmyslových a obchodních parků.
 Parc de l'Alba se nachází na velmi atraktivním místě: Rozprostírá se v údolí Cerdanyola del Vallès, na úpatí hlavního přírodního parku Barcelony  - parku Collserola, a má skvělou místní, národní a mezinárodní propojitelnost.  Toto území je v současné době transformováno do vysoce kvalitního městského a environmentálního prostoru, který v sobě zahrnuje nejmodernější infrastrukturu a bude obsahovat i trvale udržitelnou rezidenční oblast, širokou nabídku služeb a rozsáhlou síť přírodních a společenských oblastí.
 
 
Zúčastněné strany
 
Parc de l'Alba je rozvíjen společně katalánskou vládou (skrze Institut Català del Sòl), městskou radou města Cerdanyola a národními a mezinárodními institucemi. Konsorcium Národního parku Collserola se na projektu podílí coby konzultant a v budoucnosti se počítá s tím, že zelený koridor v Parc de l'Alba oba parky propojí, a tím přispěje k rozšíření Národního parku Collserola. 
 
Čelíme výzvám
 
Cílem projektu je vytvořit prostor pro znalostně intenzivní činnosti v Alba synchrotronu a zároveň obnovit ekologickou kvalitu řady míst, která se nachází na úpatí parku Collserola. Nové plochy parku Alba zlepší kvalitu života a pracovní podmínky ve městě Cerdanyola, čímž uspokojí nejpalčivější potřeby města. Zároveň obnoví kvalitu životního prostředí oblasti, která má vysokou ekologickou důležitost a během posledních desítek let výrazně upadala.
 
 
Budujeme řešení
Lepší kvalita života pro občany
Parc de l'Alba vytváří nový městský model, který je technologicky pokročilý a sociálně vyrovnaný, s cílem podporovat rozvoj obchodu a veřejné prosperity. Nové městské oblasti v parku Alba budou mít nejmodernější městskou infrastrukturu, která posílí kvalitu života a pracovního prostředí a dokáže v sobě skloubit širokou škálu výrobních prostor s bydlením, službami a společenskými plochami. 
Pokročilé městské služby budou obsahovat vysoce kvalitní infrastrukturu s nízkým dopadem na životní prostředí. Ve všech nových budovách budou použita průkopnická řešení v oblasti výstavby, technologie a životního prostředí a v okolí bude vysoké procento veřejných otevřených ploch. Vyrovnaná nabídka veřejného a soukromého bydlení vytvoří bytové jednotky nejrůznějších velikostí a typů, aby přilákala rozmanité skupiny obyvatel různého věku a životního stylu. 
 
Parc de l'Alba vyvine efektivní dopravní systém tak, že bude prosazovat nižší využití motorových vozidel a vytvoří velké intermodální dopravní stanice a rozsáhlou síť veřejných ploch pro chodce a cyklisty. To umožní obyvatelům provozovat každodenní aktivity pěšky. Zároveň vznikne pevně sepjaté společenství pracovníků a obyvatel. Nová zařízení, bytové jednotky a komerční prostory v Parc de l'Alba zlepší kvalitu života a pracovní prostředí ve městě Cerdanyola a uspokojí jeho hlavní potřeby. 
 
Teritoriální integrace: Zelený koridor
Parc de l'Alba doplňuje a obohacuje okolní městské a přírodní oblasti. Tento projekt propojuje městské centrum Cerdanyoly, kampus Autonomní univerzity v Barceloně a technologický park Vallès s novým sousedstvím trvale udržitelného bydlení, a vytváří tak široký biologický koridor.  Zároveň dává vzniknout širokému území přírodních ploch v části, která se nachází nejdál od městského jádra, a to ve snaze zlepšit biologickou propojenost mezi přírodním parkem Collserola a zalesněnými plochami předpobřežního pohoří. Biologický koridor, který se bude nacházet v nejméně rozvinuté oblasti, posílí propojenost mezi metropolitním systémem přírodních ploch a vytvoří rozsáhlé „zelené plíce“ mezi městy Cerdanyola a Sant Cugat. 
Parc de l'Alba vyčlenil 40 % své půdy na vytvoření tohoto biologického koridoru, který umožňuje přímý přístup k metropolitnímu systému přírodních oblastí. Nachází se na úpatí přírodního parku Collserola, který má rozlohu více než 8 000 hektarů, a rozprostírá se na Katalánském pobřežním pohoří a 20 km od parku Sant Llorenç del Munt i de l'Obac, který má rozlohu 10 000 hektarů a leží na Katalánském předpobřežním pohoří. Koridor oddělující tyto dvě velké přírodní oblasti (mezi lidmi nazývané zelená cesta Vallès (Via verda del Vallès) je důležitý, protože spojuje ekosystémy v metropolitní oblasti. V současné době ale existují překážky, které zabraňují volnému pohybu místních savců. Park Alba se proto zavázal obnovit biologickou oblast mezi Collserolou a Sant Llorenç. Jeho cílem je vytvořit mílový koridor, který umožní fauně a chodcům volně procházet pod překážkami, jako jsou dálnice AP-7 a B-30 nebo příměstské železniční trasy.
Bude zapotřebí vytvořit přes dvacet přechodů nad a/nebo pod dálnicemi, železnicemi a silnicemi, které v současné době rozdělují hlavní přírodní plochy. Nové přechody se budou vyznačovat vysokou scénickou hodnotou a kvalitou a budou dostatečně velké na to, aby podněcovaly hojné využívání. V oblastech se zvláštním ekologickým zájmem budou tyto struktury obsahovat i akustickou a světelnou bariéru, což by mělo vést zvířata k tomu, aby je využívala.Některé přechody budou vybaveny i osvětlením pro chodce.
 
Uchování biodiverzity
Parc de l'Alba je průkopníkem v uchovávání přírodních zdrojů a posilování místních ekosystémů. Jedná se o jediný rozvojový plán v Katalánsku, který provádí vyčerpávající studii životního prostředí, aby prokázal svoji udržitelnost. To umožnilo při rozvoji zahrnout příkladné množství přírodních zdrojů a vyčlenit 50 % půdy pro tvorbu zelených zón, které prochází krajinnou a ekologickou obnovou. Od konce roku 2010 provádí konsorcium řadu projektů zaměřených na obnovu a posílení ekosystémů v Parc de l'Alba, a to včetně spojování otevřených ploch s širokými přechody pro savce a chodce, strhávání průmyslových budov pro vytvoření přírodních ploch, obnovování zanedbané půdy a vymezení 180 hektarů zelených zón. 
 
Základní čísla
Celková plocha/rozloha: 340 ha
Zelené zóny: 180 ha
Ulice a náměstí: 55 ha
Občanská vybavenost: 25 ha
 
 
Další informace
Parc de l'Alba
Passeig d'Horta, 66-6808290 Cerdanyola del VallèsP.O. Box 148. Barcelona. Catalonia. Spain.
E-Mail:  consorci@parcdelalba.catT. (+ 34) 93 5910780 / F(+ 34) 93 5922499 
Externí doporučené postupy - 6
SITxell: Integrace přírodních hodnot a přínosů ekosystému do územního plánování (Barcelonská provincie, Španělsko)
Prezentace
 
Jedním z hlavních cílů regionální vlády Barcelony (Diputació de Barcelona) je prosazování vyrovnaného a trvale udržitelného území a v tomto kontextu zlepšování znalostí otevřených oblastí v provincii Barcelona. Konečným cílem je poskytovat informace a kritéria na podporu místní správy při územním plánování a správních povinnostech a posilovat její účast v regionálních projektech, které na ni mají dopad. Proto od roku 2001 vytváří Diputació de Barcelona územní informační systém, tzv. Projekt SITxell, který obsahuje kategorizaci a hodnocení mimoměstské půdy, přičemž začíná u analýzy jejích ekologických a socioekonomických charakteristik. Jedná se o kartografickou a alfanumerickou databázi v měřítku 1 : 50 000 využívající software arcgis, který pomáhá studovat, analyzovat, vyhodnocovat a plánovat otevřené plochy v barcelonské provincii. Koncepční základ tohoto nástroje leží v přesvědčení, že otevřené plochy jako celek tvoří základ územního systému, na kterém musí být vhodně umístěny systémy osídlení a infrastruktury, aby si tyto plochy uchovaly své ekologické a socioekonomické klíčové funkce. Proto je nutné rozumět hlavním rysům jednotlivých oblastí, jejich vlastním charakteristikám a vlastnostem souvisejícím s globálními procesy uvnitř sítě otevřených ploch.
SITxell (Sistema de Informacio Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures) znamená „Územní informační systém sítě otevřených ploch“. Projekt SITxell byl prezentován na různých fórech coby příklad osvědčeného postupu a v roce 2011 postoupil do finále soutěže evropského veřejného sektoru, European Public Sector Award (EPSA), na téma „Ozeleňující řešení pro veřejný sektor“.
 
Zúčastněné strany
 
 Na projektu SITxell se podílí prestižní vědecké a technické instituce (univerzitní ústavy, výzkumná centra, specializovaní soukromí konzultanti) a zároveň i společenské organizace, nevládní organizace a vládní odbory s bohatými zkušenostmi v této oblasti. Spolupráce je vždy ustanovena dohodou nebo smlouvou na dobu jednoho roku, přičemž jasně vymezuje práci, kterou je potřeba vykonat, aby došlo ke splnění stanovených cílů.
 
 
Čelíme výzvám
 
Projekt SITxell si klade následující cíle: a) poskytovat poznatky o ekologických a socioekonomických hodnotách přírodních ploch, b) používat nástroj vícedisciplinární analýzy pro podporu prostorového územního plánování a jiných rozhodnutí týkajících se specifického využití půdy, c) upozornit osoby odpovědné za rozhodování a územní plánování na potřebu přijmout integrovaný přístup k územnímu plánování a d) vytvořit veřejný i soukromý konsensus a partnerství, které by šířilo důležitost ekosystémů a potřebu jejich začlenění do všech územních politik.
 
 
Budujeme řešení
 
Koncepční rámec
 
V posledních letech došlo ke zdůraznění role systému otevřených ploch, známého pod názvem „ekologický matrix“, a to zejména na základě konceptů z oboru krajinné ekologie. Zdůrazněna byla i následná potřeba řešit plánování a správu přírodních systémů jako celku. Proto by strategie pro přírodní oblasti neměla spočívat pouze v ochraně určitých významných oblastí nebo v založení sítí chráněných oblastí, ale zahrnovat celé území coby funkční jednotku, na kterou se vztahuje plánování a správa, a tímto způsobem vyřešit výzvy týkající se zachování těchto oblastí. 
Pozadí
 
Regionální vláda Barcelony byla vždy průkopníkem v oblasti plánování a správy chráněných oblastí na vyšší než městské úrovni. V první polovině devadesátých let minulého století se rozhodla prosazovat ochranu strategických oblastí a propojování existujících parků s cílem vytvořit skutečnou síť vzájemně propojených chráněných oblastí, tzv. zelený okruh. Zároveň vytvořila novou formu řízení pro správu těchto ploch a založila konsorcia s ostatními správami a sdruženími. Proto má stávající síť  národních parků rozlohu, více než 100 000 hektarů chráněné půdy.
 
V současné době panuje přesvědčení, že nejúčinnější způsob ochrany přírodních systémů je formou integrovanějšího přístupu k územní správě, tzn. strategické prostorové plánování. Nicméně vytvoření skutečně zelené infrastruktury skrze integrované územní plánování zároveň vyžaduje přivést k jednomu stolu různé úrovně a sektory státní správy a docílit, aby spolupracovaly a koordinovaly své kroky. V našem případě tento nový přístup znamená pokračující práci v chráněných oblastech, ale také rozšíření koncepcí a návrhů na plánování využití půdy na regionální i městské úrovni. Tyto úrovně ale spadají do pravomocí vlády Katalánska a obcí. Pro tento účel a na základě naší zkušenosti a znalosti oboru máme v úmyslu zpřístupnit informace obsažené v projektu SITxell i dalším správním orgánům a nabídnout technickou pomoc při městském a regionálním prostorovém plánování. 
 
 
Struktura
 
SITxell je územní informační systém organizovaný v tematických modulech. Ty zahrnují různé aspekty, které se týkají definice vlastní a strategické důležitosti otevřených oblastí a umožňují jejich analýzu na základě geologických, botanických, živočišných, ekologických, sociálních a ekonomických charakteristik podle základních kritérií i komplexních ukazatelů.  
Každý modul se skládá z několika vrstev základních informací a vrstev specifického vyhodnocení, které jsou výsledkem expertního posouzení a zvážení různých parametrů prováděných partnery projektu.
 
Oblasti použití
 
Vzhledem ke koncepčním a technickým vlastnostem je možné územní informace obsažené v SITxell použít v různých měřítcích a na různé úrovni rozhodnutí, což je jeden ze základních cílů projektu. Referenční měřítko (1 : 50 000) umožňuje téměř okamžitou implementaci posouzení plánů na makroúzemní úrovni (až do měřítka 1 : 25 000). Při práci s většími detaily (například při měřítku 1 : 10 000 při městském plánování) nebo u specifičtějších projektů je nutná dodatečná práce pro přizpůsobení obecné informace jednotlivostem každého případu. Obecně lze říci, že aplikace SITxell je prováděna na úrovni tří velkých územních polí a z toho vyvozených měřítcích práce: a) městské, b) regionální a c) sítě přírodních parků. 
 
Co se týče sítě parků, informace ze systému SITxell jsou jedním z odrazových můstků při zvažování nových chráněných oblastí a/nebo nových kritérií pro ochranu a plánování. Vedle specifických principů pro nové prostorové plány poskytuje široká prostorová vize nabízená projektem SITxell rámec pro chráněné oblasti v celé síti a například zavedení ochrany oblastí důležitých pro propojenost.
 
 
Další informace
 
Office of Land Analysis and Planning
Natural Areas Department
Diputació de Barcelona
Comte Urgell, 187. 08036 Barcelona (Spain)
Tf (+34) 93 402 28 96
Prezentace
GrünGürtel, tedy zelený pás, představuje „zelené plíce“ Frankfurtu. Pokrývá 80 km², čili přibližně jednu třetinu plochy města a tvoří kolem něj zelený pás. GrünGürtel odhaluje široké spektrum frankfurtské krajiny. Městské lesy, sadové louky, přírodní chráněné oblasti, vodní toky, parky, zahrady, sportovní a rekreační plochy vytvářejí mikrokosmos různých krajin v Rýnsko-mohanském regionu. Městské oblasti, ve kterých vzniká studený vzduch a související vzdušné kanály, mají významný vliv na klima Frankfurtu. Je nezbytné udržovat a rozšiřovat vhodné otevřené plochy pro zajištění nejlepšího možného přísunu studeného vzduchu. Celkově lze říci, že zelený pás GrünGürtel má pro město obrovský ekologický význam. Jeho hodnota by neměla být podceňována, ať už se jedná o rekreační možnosti dostupné lidem, kteří žijí a pracují ve Frankfurtu, nebo návštěvníkům města. Z tohoto důvodu získalo území označení krajinná chráněná oblast a bylo umístěno do kategorie s vysokou mírou ochrany v rámci německého zákona o péči o zachování, který upravuje ochranu přírody i rekreační potřeby osob. 
 
 
Zúčastněné strany
V roce 1991 frankfurtští městští radní jednomyslně odsouhlasili stanovy zeleného pásu GrünGürtel. V dokumentu je uvedena rozloha parku a jsou jasně vymezeny jeho hranice. Spolu s přijetím dokumentu byla oblast ihned umístěna pod ochranu města. Součástí stanov byly také rozvojové cíle. V roce 1994 byly parku GrünGürtel poskytnuty různé úrovně právní ochrany. Městská samospráva přijala místní vyhlášku a regionální vláda vydala výnos o ochraně krajiny. Projekt GrünGürtel byl spuštěn v době městské expanze, během které výrazně rostla populace i ekonomika. Měly být stanoveny hranice růstu, aby byla z dlouhodobého hlediska zajištěna kvalita života obyvatel. Plány rozvoje města výrazně těžily z toho, že se o chráněných oblastech diskutovalo v raném stádiu a následně byly v plánech zohledněny.  
 
 
Čelíme výzvám
A unique characteristic of the Rhine‐Main conurbation is the economic performance of this polycentric region, which is also very dynamically and actively depicted in the surrounding landscape. A particular feature of the Rhine‐Main Regional Park, the Frankfurt GreenBelt is an extensive area in the heart of the agglomeration. 
 
 
 
Externí doporučené postupy - 7 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Budujeme řešení
 Klíčovým prvkem pro zajištění toho, že GrünGürtel zůstává chráněnou oblastí, je pevné místo, které zaujímá v srdcích lidí. Zelený pás GrünGürtel musí být ochráněn pro příští generace, ovšem nejen jako zvláštní část města. Měl by také poskytovat inovativní způsoby, jimiž by se mělo reagovat na současné a budoucí výzvy.  GrünGürtel stanovuje nový standard, protože bere v úvahu příštích dvacet let. Cílem je, aby i nadále nasazoval laťku zelené kvality života ve městě. 
 
 
Výhled 
GrünGürtel musí tvořit nedílnou součást budoucích plánů rozvoje města, jelikož vytváří napojení na vnitřní město a vyzařuje pozitivní energii do celého regionu. Urbanizovat oblasti GrünGürtel znamená přemýšlet o rozvoji Frankfurtu z úhlu pohledu udržitelnosti. Na pozadí klimatických změn a nových životních stylů je kvalita města stále častěji definována na základě kvality otevřených ploch. Městský rozvoj v dobách změny klimatu a demografického vývoje znamená vhodnost k chůzi, snížení automobilové dopravy a rozvoj zelených ploch, které jsou klimaticky a psychologicky „ochlazující“.  GrünGürtel je přírodní krajina a oblast pro trávení volného času ve městě. Její různorodá povaha odráží mnoho tváří Frankfurtu. Cílený důraz na jednotlivé oblasti (např. biotopy nebo sportovní oblasti), který vnímá rozdělené infrastruktury ne jako problém, ale jako rytmické strukturování, umožňuje vytvořit estetický důraz. Nedochází tak ke sporům ohledně využití parku a je upevněna jeho pozice coby estetického místa pro rekreaci a objevování. Jedním z cílů je otevřít GrünGürtel novým formám využití, adopce a společenské produkce coby oblasti společenské kompenzace. V metropolitním regionu, který je stale více zastavěn, hraje spravedlivý přístup k životnímu prostředí zvláštní roli. Kromě ekologické/klimatologické a estetické/smyslové funkce se GrünGürtel ujímá také důležitého společenského úkolu a stává se jedním z prostředků, jak reagovat na výzvy jako jsou např. demografické změny, migrace a společenská nerovnost. 
 
 
 
Jádro regionálního parku 
Lidé se nezastaví, když dorazí na okraj města, a totéž platí i pro přírodu, vodu nebo čerstvý vzduch. To je hlavní důvod, proč by organizační hranice měly ustoupit do pozadí. Jedinečným povahovým rysem aglomerace v oblasti Rýna a Mohanu je ekonomický výkon tohoto polycentrického regionu, což se také dynamicky a aktivně projevuje v okolní krajině. Zvláštní znak rýnsko-mohanského regionálního parku, frankfurtský zelený pás GrünGürtel, tvoří rozsáhlou oblast v samém srdci aglomerace. Rýnsko-mohanský regionální park doplňuje síť cest, které zasahují hluboko do regionu. Tento park byl navržen přibližně ve stejné době jako zelený pás GrünGürtel, aby byly chráněny otevřené plochy mezi sídlišti v rýnsko-mohanské aglomeraci a aby obyvatelé regionu získali rekreační plochu. Aglomerace má více než 3 miliony obyvatel a rozlohu přes 5 600 km2. Mezi četnými městy a městskými částmi existují rozsáhlé „regionální zelené prvky“. Pole, louky a zalesněné plochy se rozpínají hluboko do srdce regionu v okolí Frankfurtu a poskytují zařízení pro trávení volného času pro místní obyvatele přímo za domem. Aby tomu tak bylo i do budoucna, park se zasazuje o ochranu krajinných oblastí, které jsou ohroženy dalším městským rozvojem, ale jsou důležité pro kvalitu života. Tváří v tvář trendům přemrštěného rozvoje a plánům budovat nové dálnice, které povedou ke zvýšení hluku, je cílem upozornit obyvatele na krásy regionu a zpřístupnit jim je. 
 
 
Další informace 
80 km² celkové plochy 
46 % lesy, 15 % zemědělská oblast, 10 % malé zahrádky obyvatel, 4 % parky, 3 % soukromé sady, 3 % sportovní plochy, 1,4 % přírodní rezervace, 17,6 % cirkulační oblasti, 75 km okružní cyklostezka GrünGürtel, 62 km okružní turistická stezka 
 
Kontakty 
Umweltamt der Stadt Frankfurt am Main 
Projektgruppe GrünGürtel, Klaus Hoppe 
Galvanistraße 28, 60486 Frankfurt am Main, Germany 
E‐Mail: klaus.hoppe@stadt‐frankfurt.de, 
Telephone: 0049 69 212 39 145 
Regionalpark RheinMain gGmbH 
Dr. Lorenz Rautenstrauch 
Frankfurter Straße 76 
65439 Flörsheim am Main 
E‐Mail: lorenz.rautenstrauch@regionalpark‐rheinmain.de 
Telephone: 0049 6145 936 36 23
 
Společenské a komunikační aspekty  
Nejlepší způsob ochrany oblasti GrünGürtel je informování velkého počtu lidí o její existenci, aby si k oblasti vytvořili pozitivní emocionální vztah. Tematické procházky v sobě kloubí venkov s humornými příběhy nebo historií a umožňují lidem je zažít novým a mnohem intenzivnějším způsobem. Obyvatelé Frankfurtu zpravidla znají tu část města, ve které žijí, velmi dobře, ale už neznají vzdálenější městské otevřené plochy. Naším cílem je umožnit obyvatelům Frankfurtu objevit jinou stránku města a propojit ho s oblastí GrünGürtel. Hlavní dojmy, které si lidé odnesou z procházky venku, zůstávají uchovány v jejich paměti a vytváří krajinu v jejich povědomí. Mapa oblasti GrünGürtel pro trávení volného času lidem pomáhá si výlety do přírody dobře naplánovat. Mimo jiné obsahuje turistické stezky v oblasti. Od jejího prvního vydání bylo zdarma rozdáno více než půl miliónu kopií. Pro obyvatele města představují velmi užitečný nástroj a ti naopak rádi přispějí malými částkami, aby nám pomohli připravit její další vydání. 
Část 1 - Vaše odpovědi
text
text
Část 2 - Vaše odpovědi 1/2
Politické/regulační aspekty
Váš periurbánní park je uznáván vnitrostátními/regionálními zákony za park se specifickou typologií.
Na váš park se vztahuje specifický nástroj plánování (např. plán rozvoje parku, hlavní plán, městské plánování v oblasti).
Váš park je spravován jedním subjektem, který koordinuje různé institucionální a teritoriální úrovně a odvětví.
Správní aspekty
Správní a rozvojová struktura vašeho parku podporuje zapojení zúčastněných stran.
Váš park má strukturované mechanismy pro zapojení zúčastněných stran při definování funkcí a činností parku.
Váš park je spravován specificky vytvořenou veřejnou nebo veřejnou/soukromou agenturou.
Váš park má připravenou středně nebo dlouhodobou strategii pro správu a rozvoj parku a pro vyhodnocování akcí/činností.
Váš periurbánní park není uznáván vnitrostátními/regionálními zákony za park se specifickou typologií.
Na váš park se nevztahuje žádný specifický nástroj plánování (např. plán rozvoje parku, hlavní plán, městské plánování v oblasti).
Váš park není spravován jedním subjektem, který koordinuje různé institucionální a teritoriální úrovně a odvětví.
Správní a rozvojová struktura vašeho parku nepodporuje zapojení zúčastněných stran.
Váš park nemá strukturované mechanismy pro zapojení zúčastněných stran při definování funkcí a činností parku.
Váš park není spravován specificky vytvořenou veřejnou nebo veřejnou/soukromou agenturou.
Váš park nemá připravenou středně nebo dlouhodobou strategii pro správu a rozvoj parku a pro vyhodnocování akcí/činností.
Váš park je považován za klíčový prvek v rámci výstavby zelené sítě, aby se zamezilo nekontrolovanému růstu městské aglomerace.
Váš park není považován za klíčový prvek v rámci výstavby zelené sítě, aby se zamezilo nekontrolovanému růstu městské aglomerace.
Váš park má/aplikuje aktivní strategie pro ochranu a posílení zelených ploch a biodiverzity.
Váš park nemá/neaplikuje aktivní strategie pro ochranu a posílení zelených ploch a biodiverzity.
Váš park má/aplikuje aktivní strategie pro zmírnění a snížení dopadů lidské činnosti v parku.
Váš park nemá/ neaplikuje aktivní strategie pro zmírnění a snížení dopadů lidské činnosti v parku.
Environmentální aspekty
Společenské a komunikační aspekty 
Váš park má formální strategii pro vymezení funkcí a jejich přiřazení různým oblastem parku.
Váš park nemá formální strategii pro vymezení funkcí a jejich přiřazení různým oblastem parku.
Váš park má sociální strategii pro zapojení uživatelů parku, a to ve smyslu vzdělávacích programů i provozního zapojení (např. monitoring návštěvníků, dobrovolnická činnost).
Váš park nemá sociální strategii pro zapojení uživatelů parku, a to ve smyslu vzdělávacích programů i provozního zapojení (např. monitoring návštěvníků, dobrovolnická činnost).
Váš park má strategie a/nebo činnosti poskytující informace o důležitosti jeho kulturního dědictví.
Váš park nemá strategie a/nebo činnosti poskytující informace o důležitosti jeho kulturního dědictví.
Kulturní aspekty
Váš park má konkrétní plány obnovy kulturního dědictví a péče o kulturní dědictví nebo takových plánů využívá.
Váš park nemá konkrétní plány obnovy kulturního dědictví a péče o kulturní dědictví, ani takových plánů nevyužívá.
Ekonomické aspekty
Vašemu parku nejsou v současnosti dostupné, nebo nelze očekávat, že budou dostupné, dostatečné finanční prostředky, aby pokryly jeho různé potřeby.
Vašemu parku jsou v současnosti dostupné, nebo lze očekávat, že budou dostupné, dostatečné finanční prostředky, aby pokryly jeho různé potřeby.
Váš park získává finanční prostředky převážně z veřejných zdrojů.
Váš park má významné příjmy z činností (slučitelných s péčí o životní prostředí), které jsou v parku provozovány (např. ekoturistika, ekologické zemědělství v malém rozsahu, lesnictví).
Váš park nezískává finanční prostředky převážně z veřejných zdrojů.
Váš park nemá významné příjmy z činností (slučitelných s péčí o životní prostředí), které jsou v parku provozovány (např. ekoturistika, ekologické zemědělství v malém rozsahu, lesnictví).
Část 2 - Vaše odpovědi 2/2
Aspekty týkající se dostupnosti infrastruktury 
Správa vašeho parku se aktivně podílí na definování rozvoje infrastruktury, která se parku týká (např. plánování výstavby nových bytů nebo silnic).
Obyvatelé města se mohou do parku snadno dostat veřejnou dopravou.
Vnitřní síť mobility vašeho parku je dostatečně vybavena k tomu, aby umožnila uživatelům trvale udržitelný a příjemný přístup (např. cyklistická síť, stezky, návštěvnická centra, odpočívadla).
Váš park je přístupný různým kategoriím uživatelů, včetně těch se sníženou mobilitou.
Správa vašeho parku se aktivně nepodílí na definování rozvoje infrastruktury, která se parku týká (např. plánování výstavby nových bytů nebo silnic).
Obyvatelé města se nemohou do parku snadno dostat veřejnou dopravou.
Vnitřní síť mobility vašeho parku není dostatečně vybavena k tomu, aby umožnila uživatelům trvale udržitelný a příjemný přístup (např. cyklistická síť, stezky, návštěvnická centra, odpočívadla).
Váš park není přístupný různým kategoriím uživatelů, včetně těch se sníženou mobilitou.
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