
Обмін участю громадян у місцевому та міському управлінні: проект
CAMELOT

1 і 2 грудня 2022 року партнери проекту CAMELOT зібралися в Штутгарті на останній
захід програми. Дводенний захід включав презентації Штутгартського регіону та
відділу міжнародних зв’язків муніципалітету Штутгарта, відвідування однієї з головних
ініціатив Штутгартського регіону та конференцію щодо участі громадян у місцевому та
міському врядуванні.
Після доволі плідного обміну інформацією партнери мали можливість переглянути та
обговорити свій відповідний досвід під час впровадження проекту та вивчення
можливостей подальшого посилення участі громадян у столичних регіонах.

Приклад проекту «Штутгарт 21» був особливо надихаючим. Проект був
започаткований у 1994 році і дозволив партнерам проекту дізнатися, як саме великий
проект мобільності повинен враховувати громадян.

Штутгарт 21 — це залізничний та міський проект у Штутгарті, Німеччина. Це частина
нової та модернізованої залізниці Штутгарт–Аугсбург та магістралі Європи
(Париж–Відень) у рамках Транс’європейських мереж. Його ядром є оновлений
Штутгартський вокзал, який був офіційно оголошений в квітні 1994 року, а будівельні
роботи розпочалися в лютому 2010 року, а презентація очікується в 2025 році. Загальна
вартість проекту офіційно оцінена в 9,15 мільярда євро, викликала гострі дебати та
опозицію громадян щодо широкого кола питань, включаючи відносні витрати та пільги,

геологічні та екологічні проблеми, а також проблеми з продуктивністю.

Польовий візит познайомив партнерів проекту CAMELOT з 30-річною історією міського
розвитку та політичного життя Штутгарта.

https://www.alda-europe.eu/progetto/camelot/
https://en.stuttgart.de/


Разом із відкриттям вражаючої архітектурної майстерності, візит з CAMELOT

приніс відвертий обмін питаннями про виклики та можливості, пов’язані зі
структурними проектами, які є основою відповідальності столичних територій.

На Конференції, яка відбулася 2 грудня, були присутніФаб’єнн Келлер, квестор та
член Європейського парламенту, віце-президент Urban Intergroup, д-р Александру
Золлер, керівник Департаменту політики ЄС, Державного представництва в Брюсселі
та транскордонного співробітництва, Міністерство землі Баден-Вюртемберг, д-ра
Бернд Верінгер, лорд-мер міста Зіндельфінген, Президент місцевої палати Конгресу
Ради Європи та Хаві Тіана, Керівник відділу міжнародних зв’язків столичної області
Барселони.

Вони обговорили важливість ролі міст у приєднанні європейських громадян до
інституцій Європейського Союзу. Фаб'єн Келлер нагадала, що колись ЄС почався з
економічного проекту і виріс для вирішення найгостріших викликів. Також, пані Келлер
згадала Стратегію охорони здоров’я була розроблена після кризи COVID, а також про
Політику згуртованості (ЄФРР), яка була розроблена для підтримки як
інфраструктурних проектів, так і обміну передовим досвідом у міських мережах.

Нагадавши, що в ХХІ столітті ми не можемо розробляти політику без залучення
громадян, оскільки вони відіграють важливу роль в успіху цієї політики, пані Келлер
висловила своє захоплення проектом CAMELOT (фінансується Європою для
громадян), оскільки він відіграв важливу роль у розвитку використання процесів участі
в стратегічному плануванні.

Для віце-президента міжміської групи місцевий рівень є важливим; це рівень, на якому
громадяни можуть відчути, що їх чують. Але це складно, оскільки політика ЄС
проходить через центральний державний рівень. Ми також повинні краще пояснити, як
скористатися фінансуванням ЄС.

Представник Баден-Вюртемберга погодився та підкреслив, що регіональні та місцеві
рівні є місцем для роботи з громадянським суспільством, щоб отримати більшу
стійкість.

Бернд Верхінгер підкреслив, що місцевий рівень завжди на передовій. Щоб описати
свою мету, він послався на COVID і наслідки війни в Україні. Він також підкреслив
важливість місцевих органів влади для миру та стабільності.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7153
https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/erdf_en


Після цього надихаючого обміну, партнери CAMELOT представили свої передові
практикищодо залучення громадян та розвитку міст.


