Ինտեգրված տարածքային ներդրումներ
Օպորտոյի CAMELOT միջոցառման հիմքում

քաղաքային

տարածքներում՝

Հունիսի 7-8-ը ALDA-ն մասնակցեց CAMELOT ծրագրի միջոցառմանը, որը
կազմակերպվել էր Պորտուգալիայի Պորտո Մետրոպոլիտեն Տարածքի կողմից (AMP):
Երկօրյա
հանդիպման
ընթացքում
գործընկերները
կիսվեցին
Տարածքային
Ինտեգրված ներդրումների (ՏՏԻ) կառավարման վերաբերյալ փորձով:
Միջոցառման մեկնարկը տվեց Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մանուել
Պիզարոն, որը ներկայացրեց Ինտեգրված տարածքային ներդրումների դերը
քաղաքային
տարածքներում՝
ընդգծելով
տեղական
և
տարածաշրջանային
կառավարությունների կարևորությունը ԵՄ ինստիտուտների գործունեության մեջ:
Հյուսիսային տարածաշրջանային համակարգման և զարգացման
հանձնաժողովի նախագահ Անտոնիո Կունյան ներկայացրեց իր տարածաշրջանի
փորձը Հյուսիս 2030 գործառնական ծրագրի նախագծման և բանակցելու հարցում: Նրա
խոսքով,
Պորտուգալիայում ապակենտրոնացման մասին նոր օրենսդրության
ներդրման շրջանակներում ITI-ն կհավաքի շահագրգիռ կողմերին՝ հետևելով զարգացման
նույն տեսլականին։
Կրկնելով Կունյայի զեկույցը՝ Ֆիլիպե Ֆերեյրան՝ Մետրոպոլիտենի գործադիր
տնօրենը,
Լիսաբոնի
Մետրոպոլիտեն
և
Վիսենտե
Պինտոն՝
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Մետրոպոլիտենի
գործադիր
տնօրենը
AMP-ը,
ներկայացրեցին
2020-ի
ռազմավարությունների արդյունքները, ինչպես նաև 2030-ի իրենց ակնկալիքները:
Նմանապես, Բարսելոնայի մետրոպոլիտենի, Միլանի, Բարիի, Զագրեբի, Շտուտգարտի
շրջանի և Կրայովայի քաղաքապետարանի մասնակիցները ներկայացրել են ITI-ի
կառավարման իրենց փորձը, ինչպես նաև ԵՄ ֆինանսավորումից կենտրոնացման
միտումի
վերաբերյալ
իրենց
մտահոգությունները:
ALDA-ն
հրավիրեց
մասնակիցներին
միանալ
Տեղական
ժողովրդավարության
իր
աշխատանքային խմբին, որը ջատագովում է ITI-ի կառավարման եղանակների
անհրաժեշտ էվոլյուցիաները և խորացնել քաղաքացիների ներգրավվածությունը
Տարածքային Ինտեգրված ներդրումներով ֆինանսավորվող ծրագրերի մշակման և
իրականացման մեջ:
ALDA-ն ջատագովում է ITI-ի կառավարման եղանակների անհրաժեշտ
էվոլյուցիաների և խորացնելու քաղաքացիների ներգրավվածությունը
Համակցված տարածքային ներդրումներով ֆինանսավորվող ծրագրերի
մշակման և իրականացման գործում:
Հունիսի 8-ին՝ չորեքշաբթի՝ հանդիպման երկրորդ օրը, խումբն այցելեց Leça’s Green
Corridor ծրագիրը: 29 մղոն երկարությամբ Լեչա գետը սկիզբ է առնում Սանտո Տիրսոյում,
475 մ բարձրության վրա և թափվում է ծովը Մատոսինյոսում։ Մի քանի տասնամյակ այն
համարվում էր Եվրոպայի ամենաաղտոտված գետերից մեկը։ 2016 թվականին
չորս քաղաքապետարաններ, Մատոսինյոսը, Մայան, Վալոնգոն և Սանտո Տիրսոն,որոնցով
հոսում է գետը, միավորեցին ուժերը և սկսեցին աշխատել Լեչայի միջանցքի պլանի

համախմբման, ռազմավարության և սահմանման վրա՝ Պորտոյի քաղաքային տարածքում
վաղ փուլում։
Այս քաղաքապետարանները ներկայացրել են «Լեչայի Կանաչ Միջանցք»
բնապահպանական և շարժունակության ծրագիրը, որն ունի ուժեղ մշակութային,
տնտեսական, զբոսաշրջային և սոցիալական բնույթ, և թույլ կտա Լեչա գետի և նրա
ափերի լանդշաֆտի և շրջակա միջավայրի բարելավումը, միևնույն ժամանակ կնպաստի
տարածքային համախմբմանը՝ կապելով առափնյա գիծը և ցամաքը հատուկ ալիքով, որը
վերաբերվում է փափուկ տրանսպորտի ռեժիմներին:
Բացի այդ, ծրագիրը նախատեսում է հետիոտնի և հեծանվային ճանապարհի
կառուցում՝ ստեղծելով շարժունակության այլընտրանք ոտքով և հեծանիվով շրջակա
տարածքներով ամենօրյա ճանապարհորդության համար։ «Լեչայի կանաչ միջանցքը»
կլինի առաջին քայլը գետի ամբողջական մաքրման և գետերի ափերի լանդշաֆտի
բարելավման ուղղությամբ՝ դրանք վերածելով հանգստի գոտիների: Բարելավման և
վերակենդանացման
գործընթացն արդեն սկսվել է՝ Եվրոպական համայնքի
ֆինանսավորմամբ ներգրավված քաղաքապետարանների Քաղաքային զարգացման
ռազմավարության պլանների (PEDUS) միջոցով:
Վերջապես, գործընկերները հավաքվեցին Պորտոյի Միսերիկորդիայի եկեղեցում և
թանգարանում (MMIPO), որը գտնվում է Պորտոյի պատմական կենտրոնում՝ Ռուա դաս
Ֆլորեսում, որը հաստատության գլխավոր գրասենյակն էր տասնվեցերորդ դարի կեսերից
մինչև 2013 թվականը: Դարերի ընթացքում շենքը ենթարկվել է մի քանի փոփոխության,
որոնցից ամենավերջինը այն հարմարեցվել է թանգարանային գործառույթներին:
Թանգարանն ունի կրկնակի նպատակ՝ տարածել Պորտոյի Սանտա Կասա դա
Միսերիկորդիայի պատմությունը և նրա ինստիտուցիոնալ նպատակները, ցուցադրել նրա
արվեստի հավաքածուները՝ տրամադրելով մի շարք ռեսուրսներ, որոնք ներկայացնում են
այս կազմակերպության հիշողությունն ու ինքնությունը ապագայում նույնպես
զարգանելու համար: Թանգարան այցելությունը նաև հնարավորություն է ավելին
իմանալու քաղաքի այս տարածքի անցյալի և ներկայի մասին։

