Parks Ibridi
It-tisħiħ tar-riżorsi tal-parks għal żvilupp reġjonali sostenibbli
permezz tar-rabta bejn ir-riżorsi tagħhom u t-tisħiħ tas-sinerġiji

Il-ġonna u l-parks moderni u storiċi huma spazji miftuħa kkultivati b'mod intensiv u ta’ kwalità għolja. Huma
jikkontribwixxu għall-attrazzjoni, il-kompetizzjoni u l-identità ta’ bliet u reġjuni, kif ukoll għall-kwalità tal-ħajja
tar-residenti u l-viżitaturi tagħhom.
L-għan ewlieni tal-proġett huwa li tittejjeb ir-realizzazzjoni ta’ ġonna u parks pubbliċi għal żvilupp reġjonali u
urban sostenibbli u għal proġetti ta’ adattament għall-klima. Dan jittratta t-tisħiħ u l-użu tal-kapaċitajiet
tagħhom għal skopijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali, sabiex jintrabtu dawn il-potenzjali sodi għall-ħolqien ta’
sinerġiji u għaż-żieda ta’ effetti pożittivi, kif ukoll biex tiġi rrakkomandata l-inklużjoni fil-kunċetti ta’ ħarsien talklima reġjonali u lokali fil-futur.
Il-programmi u l-politika innovattiva jistgħu jagħtu kontribut biex f’kull park, il-funzjonijiet u l-offerti differenti
jaħdmu id f’id fis-sod. Dan jista’ jitqabbel ma’ vettura ibrida, li fiha hemm marbuta flimkien żewġ sorsi ta’
enerġija u żewġ muturi b’mod intelliġenti li l-vantaġġi rispettivi tagħhom jintużaw kif kien maħsub u jsostnu lil
xulxin. Għalhekk, huma msaħħa l-effiċjenza u s-sostenibbiltà. Bl-istess mod, żviluppat l-idea ta’ “Parks Ibridi”.
F’ dinis-sħubija ta’ għaxar pajjiżi huma inklużi inter alia xi ftit mill-ibliet u r-reġjuni li ilhom jippromwovu b’mod
attiv u intensiv it-titjib tal-parks u jqegħduhom f’oqsma differenti ta' politika skond il-valur tagħhom, fost
oħrajn l-iżvilupp ekonomiku, id-diversifikazzjoni ta’ żoni rurali, il-ħarsien tal-ambjent, il-pajsaġġi kulturali jew ilpatrimonju kulturali u kif ukoll ir-riġenerazzjoni.
Fost is-sittax-il imsieħeb/imsieħba huma inklużi wkoll xi “membri ġodda” li bdew programmi simili fis-snin
riċenti. In-Netwerk Ewropew tal-Ġonna EGHN (li beda bħala l-Proġett INTERREG IIIB NWE fl-2003) kien ta’
ispirazzjoni għal din is-sħubija li ħallieha tiżviluppa. Iżda ġew involuti wkoll xi msieħba u pajjiżi ġodda.
L-imsieħba kollha huma konxji tal-firxa wiesgħa ta’ karatteristiċi u potenzjal li l-parks u l-ġonna joffru, kif ukoll
mill-vantaġġi li jirriżultaw mill-koperazzjoni. Iżda jafu wkoll, li fil-futur huma meħtieġa l-effetti ekonomiċi,
soċjali u ambjentali addizzjonali tal-parks u l-ġonna, sabiex ikunu jistgħu jeħilsu mill-eżiġenzi konfliġġenti ta’
utilizzazzjoni jew tnaqqis ta’ fondi.
It-tibdil fil-klima huwa sfida oħra, li l-impatti tiegħu huma investigati biss sa ċertu liiivell. Dan jaffettwa mhux
biss il-flora, iżda wkoll il-ħafna strutturi tal-parks direttament. Bħala oasijiet ħodor u friski, il-parks u l-ġonna
jattiraw aktar viżitaturi. Fl-aħħar nett, il-parks iwettqu funzjonijiet fil-kunċetti għat-tnaqqis tal-impatti tat-tibdil
fil-klima, pereżempju bl-iżvilupp ta’ kurituri ekoloġiċi.
Biex jintlaħqu l-għanijiet tal-proġett, il-“Parks Ibridi” jkopru t-tliet oqsma ċentrali sostenibbli permezz ta’
attivitajiet individwali, iżda li huma wkoll relatati ma' xulxin. L-attivitajiet kollha jużaw l-esperjenzi u r-riżorsi
tas-sħubija u jagħmluhom trasferibbli. Għalhekk, pereżempju l-istudji jaħdmu fuq il-potenzjali tal-parks u lġonna għat-turiżmu, ir-riġenerazzjoni, il-parteċipazzjoni attiva tal-popolazzjoni jew għat-tisħiħ tal-kuxjenza
ambjentali.
F’kull każ, żewġ workshops jittrattaw ir-realizzazzjoni tal-parks għall-politika ekonomika, ambjentali u soċjali
reġjonali. F’sitt workshops interdixxiplinari u hekk imsejħa ibridi, l-imsieħba jqajmu l-kwistjoni dwar kif dawn lapproċċi jiġu kkumbinati u ssupplimentati bl-aħjar mod, sabiex jiżdiedu l-effetti pożittivi u jkunu jistgħu jinħolqu
sinerġiji għall-istrateġiji ta’ żvilupp sostenibbli u proġetti ta’ adattament għall-klima.
Anke ż-żjarat edukattivi ma’ diversi spezzjonijiet fuq il-post fir-Renju Unit (enfasi ewlenija: l-ekonomija), lIżvezja (soċjali) u l-Awstrija t’Isfel (ambjent), kif ukoll erba’ konferenzi jippromwovu l-iskambju ta’ esperjenzi
mill-Ewropa kollha u t-Trasferiment tal-Aħjar Prattiċi fir-reġjuni msieħba.

Il-konferenza finali f’North-Rhine Westphalia sservi sabiex jiġi ppreżentat ir-rapport tal-proġett u tal-“mudell ta’
parks ibridi” għall-ġestjoni integrata tal-parks fil-kuntest ta’ politika u miżuri għall-iżvilupp reġjonali w urbani
sostenibbli u l-adattament għall-klima.

www.hybridparks.eu
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