Plungės rajono savivaldybė

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS PAGAL 2007-2013 M.
URBACT II (MIESTŲ PLĖTROS TINKLO PROGRAMA) PROGRAMĄ
PROJEKTAS „4D MIESTAI. KETURI MIESTŲ VYSTYMOSI VEIKSNIAI: SVEIKATA,
INOVACIJOS, VIEŠOJI IR PRIVAČIOJI PARTNERYSTĖ IR BENDRADARBIAVIMAS“
Projekto vykdytojas

Projekto partneriai (miestai)
Projekto numeris
Projekto vertė
ES lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto veiklų pradžia ir pabaiga
Projekto vertė
ES lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto veiklų pradžia ir pabaiga

Igualados miestas (Katalonija, Ispanijos Karalystė)
vadovaujantysis partneris
Plungė (Lietuva), Leeds (Jungtinė Karalystė), Novara (Italija),
Tartu (Estija), Brainport Eindhoveno Regionas (Nyderlandai),
Verslo plėtros korporacija, Jena (Vokietija) ir Baia Sprie
(Rumunija)
I etapas – parengiamasis etapas
88 850,00 euro (bendra visiems partneriams)
7 920,00 euro (lėšų dalis, skirta Plungės rajono savivaldybei)
1 980,00 euro
2012 gegužės 1 d. - 2012 spalio 31 d.
II etapas – įgyvendinimo etapas
699 262,50 euro (bendra visiems partneriams)
41 636,2 euro (lėšų dalis, skirta Plungės rajono savivaldybei)
10 409,05 euro
2013 vasario 1 d. – 2015 balandžio 30 d.

„4D miestai“ - Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2007-2013 metų URBACT
II programos projektas, kuriuo buvo siekiama vystyti Europos miestus, įtraukiant į šį procesą
įvairių sveikatos ir inovacijų sričių atstovus. Projekto metu analizuota keturių veiksnių –
sveikatos, žinių, verslo ir piliečių – sąveika sveikatos inovacijų srityje, orientuotų į
ekonomikos augimą.
URBACT II programos pagrindinis tikslas - pasidalijimas partnerių patirtimi. Europos
miestų plėtros programa suteikia dideles galimybes vietos piliečiams nustatyti savo miestų
trūkumus ir siūlyti jų pašalinimo sprendimus.
Projekto „4D miestai“ vykdymas – tai procesas, jungiantis visų projekte dalyvaujančių
Europos miestų piliečius, turinčius galimybę pareikšti savo nuomonę atskirais miesto vystymo
klausimais.
Pilietinės visuomenės dalyvavimas projekte skatinamas, įtraukiant piliečius į Vietos
palaikymo grupės veiklą – į kolektyvo, atstovaujančio 4 pagrindinėms socialinėms sritims: žinioms
ir profesiniam mokymui, verslui, sveikatos apsaugos sistemai ir piliečiams.
Pirmasis projekto „4 D miestai“ etapas, įgyvendintas nuo 2012 metų gegužės iki spalio,
aprėpė projekto partnerių atranką, apibrėžė projekto kontekstą, metodiką ir piliečių, kurie aktyviai
reiškia susirūpinimą vietos problemomis ir yra suinteresuoti jų sprendimo būdais, vietos palaikymo
grupių kūrimą.
2013 metų sausį, kai buvo patvirtintas antrasis projekto įgyvendinimo etapas, miestai
partneriai aptarė įvairias su sveikata ir inovacijomis susijusias veiklas, orientuotas į konkrečias
miestų plėtros sritis - verslą, sveikatos priežiūros sistemą, žinias ir piliečius. Po keturių susitikimų,
skirtų kiekvienai iš šių sričių, Europos miestai partneriai baigė mokymąsi ir keitimąsi patirtimi,

siekiant sukurti vietos veiksmų planus ir baigti šį projektą. Projekto „4D miestai“ baigiamasis
renginys įvyko kovo 31 – balandžio 1 dienomis Igualadoje, vadovaujančiame šio URBACT
sveikatos inovacijų programos projekto mieste.
Projekto tikslas (vietos lygmeniu) – perengti sėslaus gyvenimo būdo sumažinimo ir
aktyvios gyvensenos skatinimo Plungės rajono savivaldybėje planą ir numatyti priemones joms
įgyvendinti, išskiriant prioritetinius projektus, numatant terminus. Vietos veiksmų planą rengti kartu
su Vietos palaikymo darbo grupe, sudarytoje iš rajone veikiančių verslo, nevyriausybinių
organizacijų, Savivaldybės, įmonių, įstaigų atstovų ir veiklą aktyviai viešinant vietos, nacionaliniu
ir tarptautiniu lygmeniu.
Pagrindinis projekto rezultatas - URBACT Vietos palaikymo grupės kartu su partneriais
parengtas Plungės rajono savivaldybės Vietos veiksmų planas.
Pagrindinis tikslas - fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos plėtra, siekiant geresnės
Plungės rajono gyventojų sveikatos ir gerovės. Tikslas įgyvendinamas siekiant trijų rezultatų:
1. Aktyviai ir sveikai leidžiamas laisvalaikis ir kasdienis fizinis aktyvumas tampa visuotinai
pripažinta Plungės rajono gyventojų vertybe.
2. Plungės rajone sudarytos geresnės sąlygos kasdieniam gyventojų fiziniam aktyvumui,
kuriant naują aktyvios veiklos infrastruktūrą ir sujungiant ją su esama į vieningą sistemą.
3. Aktyvios gyvensenos ir fizinio aktyvumo poveikio sveikatai stebėsenos ir tvarios
visuomenės sveikatos stiprinimo sistemos sukūrimas Plungės rajone.

2014 m. gegužės 26 - 27 dienomis įvyko partnerių susitikimas Plungėje
Susitikimo diskusijose aptarti būdai, kaip į planavimo procesą įtraukti piliečius bei pradėti
kurti vietos veiksmų planų struktūrą. Vietos ir tarptautinių ekspertų dėka Europos miestų tinklas
sužinojo apie piliečių socialinio dalyvavimo mechanizmus, orientuotus į visuomenės sveikatos
planavimą, jų prioritetus bei taikomus metodus, siekiant geresnių šio socialinio projekto rezultatų.
Be plenarinių sesijų, partneriai dirbo ir mažomis tikslinėmis grupėmis. Susitikimo metu taip pat
buvo suorganizuoti vizitai į Plungės ligoninę ir Visuomenės sveikatos biurą, kuris skatina sveikos
mitybos įpročius tarp gyventojų ir centralizuotai kaupia su piliečių sveikata susijusius duomenis.

2014 m. spalio 23 - 24 dienomis Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų Konstitucijos salėje
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas kartu su Prancūzijos Respublikos ambasada ir
Lietuvos savivaldybių asociacija surengė Teritorinės diplomatijos dienas.
Renginyje dalyvavo Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Plungės rajono
savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Piepalienė,
savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė. Ž. Piepalienė skaitė pranešimą „Plungės rajono
savivaldybės patirtis, įgyvendinant URBACT projektą ,,4D miestai“. Pasisakymų metu buvo
atkreiptas dėmesys į tarptautinę partnerių patirties naudą, sprendžiant savivaldybių socialines ir
ekonomines problemas, į URBACT projekto partnerių tarptautinių susitikimų metu gvildentas
temas, buvo kalbėta apie gyventojų įtraukimą, sprendžiant suinteresuotų šalių iškeltas problemas.

2015. m. balandžio 23 d. Plungėje įvyko baigiamasis projekto renginys – URBACT Vietos
palaikymo grupės narių susitikimas ir konferencija, skirta projekto pasiekimams aptarti.
„Šis sėkmingai įgyvendintas projektas sudarys galimybes sutelkti jėgas įvykti tiems
materialiems ir dvasiniams pokyčiams, kurie lems, kad Plungės rajono gyventojai būtų sveikesni“,apibendrindamas projekto rezultatus, kalbėjo Savivaldybės meras Audrius Klišonis.
Projekto metu vykusių renginių ir susitikimų medžiaga publikuojama internetiniuose
puslapiuose www.plunge.lt ir http://urbact.eu/4d-cities .
Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Jonušienė

