Az N4C konzorcium egy interdiszciplináris és nemzetközi
csapat (9 ország képviseletével).
A projektpartnerek proaktív résztvevői az Európai Unió kutatási, fejlesztési és innovációs politikájának, amelynek metszéspontjában a várostervezés és az építőipar, a környezeti értékelés, a társadalomtudományok, az innovációmenedzsment
és az információ- és kommunkációtechnológiát támogató
eszközök állnak.

• 6 vezető kutatási és technológiai szervezet

Tudj meg többet, látogass el honlapunkra

www.nature4cities.eu
Kövess minket közösségi oldalainkon

Iratkozz fel hírlevelünkre, és kapcsolódj be
Töltsd ki a kérdőívet

NOBATEK/INEF4 (FR) - coordinador, Tecnalia (ES), Eurecat (ES), Cartif (ES),
Luxembourg Institute of Science & Technology (LU), Cerema (FR)

• 4 egyetem

University of Nantes (FR), Agrocampus Ouest (FR), University of Szeged (HU),
Middle East Technical University (TR)

• 3 vezető ipari szervezet
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Acciona Construction (ES), Acciona Ingeneria (ES), Rina Consulting (IT)

• 9 kis- és középvállalkozás (kkv-k)

R2M Solution (IT), Ekodenge (TR), Innova Integra (UK), Duneworks (NL), Argedor (TR), Terranis (FR), Colouree (IT), Green4Cities (AT), Grün statt Grau (AT)

• 2 érdekelt felek 2 csoportja

Plante & Cité (FR), Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (HU)

• 4 város, amely kísérleti helyszínt biztosít

Città Metropolitana di Milano (IT), Çankaya-Ankara (TR), Szeged (HU), Alcala
de Henares (ES)

A Nature4Cities projektet az Európai Unió Horizont 2020
Kutatási és Innovációs Programja a 730468 számú támogatási
szerződés keretében finanszírozza.

Légy te is a ZÖLD
átalakulás része

A PROJEKT
A Nature4Cities az Európai Unió Horizont 2020 elnevezésű,
kutatás-fejlesztési és innovációs programjának támogatását
élvezi. A projekt célja egy olyan, természetalapú megoldásokat
(NBS – Nature Based Solutions) összefogó referenciaplatform
létrehozása, amely technikai megoldásokkal, módszerekkel
és eszközökkel segíti a várostervezéshez kapcsolódó
döntéshozatalt. Ezáltal könnyebb lesz megtalálni a helyes
választ korunk környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásaira,
amelyekkel az európai városoknak szembe kell nézniük.

A természetalapú megoldások (NBS) város- és tértervezésbe
való beépítésének elősegítése
Új, aktív közösségi halózat kiépítése az NBS köré
Minőségileg magasszintű döntéstámogató eszközök biztosítása a
városok visszatermészetesítéséhez

Visszahozzuk a természetet az innovációba, a tervezésbe és
a megvalósításközpontú gondolkodásba. Ez az új technikai
és városvezetési megközelítés olyan kollaboratív modellek
alkalmazását jelenti, amelyek során városlakók, kutatók,
döntéshozók és ágazati piacvezető vállalatok működnek együtt,
aknázzák ki a közös alkotás folyamatát és osztják meg a leg jobb
gyakorlatokat.

Az NBS-hez kapcsolódó, holisztikus szemléletű kiértékelési
keretrendszer felállítása
Referencia-tudásalap kidolgozása NBS-hez és jó példák
megosztásához
NBS kivitelezésére alkalmas új városvezetési, üzleti és
finanszírozási modellek bemutatása
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NATURE BASED SOLUTIONS EU(2015-ös) definíciójára:

A természetalapú megoldások pozitív válaszok a
társadalom kihívásaira, és egyidejűleg képesek megfelelni
a környezeti, társadalmi és gazdasági célkitűzéseknek. „A
természetalapú megoldások olyan lépések, amelyeket a
természet inspirál, amelyek a természetre támaszokodnak,
vagy azt utánozzák. Minden esetben felhasználják a
kihívásokra adott már létező válaszokat, sőt azokat
továbbfejlesztik, illetve új megoldások után kutatnak”.
A természetalapú megoldások jól reagálnak a változásokra,
ahogy energia- és forráshatékonyak is. Felismerik annak
a fontosságát is, hogy a rendszerszerű megközelítés
ugyanúgy szükséges, mint a beavatkozások helyi
kontextushoz való adaptálása.

AZ PLATFORM

A PROJEKT
CÉLJAI

A Nature4Cities célja az NBS-sel kapcsolatos tudatosság
erősítése és az NBS-t népszerűsítő új, kollaboratív
modellek kidolgozása, amihez az N4C egy ismereteket,
kiértékelési modellt és döntést támogató platformot hoz
létre.
Ez a platform NBS-t alkalmazó projektek
hatásvizsgálatához,
kiértékeléséhez
és
nyomonkövetéséhez kínál eszközöket. A Nature4Cities
többszereplős platformja hasznos lesz:
• döntéshozóknak, a közszféra alkalmazottainak és NBSszakmabelieknek, akik igénybe vehetik a tudásbázist és a
döntéstámogató eszközöket,
• kutatóknak és az oktatói közösségnek, akik így
magas színvonalú adatokhoz és módszerfejlesztésekhez
férhetnek hozzá,
• a civil társadalom számára, amely élvezheti a
ismeretterjesztő modulok és a számukra kidolgozott
lakosságbevonó platform előnyeit; ezeket a kísérleti
programban résztvevő négy városban
mutatják be (Alcalá de Henares,
Ankara, Milánó és Szeged).

ADJ
VISSZAJELZÉST

KÖZREMŰKÖDJ
AZ NBS
TUDÁSFEJLESZTÉSBEN

FEJLESZD SAJÁT
NBS PROJEKTEIDET



A projekt keresi annak a lehetőségét, hogy megerősítse
a tudomány, a politika és a társadalom hármasának kapcsolódását az NBS irányába nyitott várostervezésben, így
járulva hozzá környezeti szempontból hatékony, társadalmilag elfogadott és gazdaságilag életképes megoldások
kidolgozásához

