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Мрежата MUSTER – как ще продължим?

Друга тема фокус на срещата бе обменът на

добри практики относно иновативния начин на

икономическо развитие на териториите. Двете

фирми, които посетихме не само представиха

местния пример за публично-частно

партньорство, иновация и качество, но също така

са пример за привличане на значителен

международен интерес като добри практики в

съответните области. Първото посещение бе на

компанията Понти Инженеринг, която

произвежда пакетиращи машини по поръчка.

Фирмата е собственик на много патенти и между

клиентите и са два от гигантите на интернет

търговията Amazon и Alibaba. В допълнение,

Понти Инженеринг е изследователска

организация с възможност да извършва основни

и индустриални проучвания и експериментално

развитие, като разпространяват резултатите

чрез обучения, публикации, технологичен

трансфер. Второто посещение бе при Bottega

Tifernate – сертифицирана фирма, за

репродукции на картини и фрески от различни

исторически периоди, като използва древни

техники за рисуване, съчетавайки напреднали

дигитални технологии с материали използвани

за оригиналите. Професионализмът на Tifernate

Bottega е ценен от най-важните музеи в света в

случаите когато не желаят или не могат да

изложат оригиналът на картината: Британският

музей, Лувъра, Метрополитан в Ню Йорк –

всички те се възползват от репродукциите на

Ботега..

На своята предпоследна среща, участниците в мрежата на проект MUSTER се събраха в Чита ди

Кастело, Умбрия, Италия в периода 26-28 Януари да обсъдят възможностите за развитие и

сътрудничество, които партньорите виждат след края на проекта по темата за интегрирано

устойчиво местно развитие. Срещата бе открита в четвъртък, 26 Януари от Заместник-кмета на

Чита ди Кастело по икономическо развитие, търговия и туризъм – Рикардо Карлети, който наблегна

на важността на продължаването на работата на мрежата от градове за обмен на добри практики за

устойчиво интелигентно развитие. Петте града, въпреки своите различия, срещат подобни

проблеми в усилията си да постигнат целите на устойчивото развитие, насърчавани от

Европейската комисия. В първия модул на срещата в петък 27 Януари, участниците представиха

свои проекти, които са изпълнили през последните години и които са имали съществен принос към

подобряването на качеството на живот в градовете. На базата на този опит, дискусията се фокусира

върху очакванията на партньорите относно това на какви теми би могло да се насочи бъдещото

сътрудничество, което да продължи работата на мрежата и да я направи устойчива. Всички

делегации бяха на едно мнение относно практически ориентиран обмен на практики с

перспективата на темата за участието на гражданите в местното управление.

Сътрудничество и гражданско участие за интелигентни иновации – два 
случая за пример



Глобалните цели за устойчиво развитие – прилагане на местно ниво. 

Проучване на учениците от Основно училище Плини – Чита ди 

Кастело
В контекста на проект MUSTER, Агенция

Практикал Утопиас /Practical Utopias Agency /

предложи на два класа от училище в Чита ди

Кастело и техните учители да изпълнят

съвместно проект с който да поставят в контекста

на ежедневния живот Глобалните цели за

устойчиво развитие, заявени в План 2030 и

приети през Септември 2015 от Обединените

нации. Конкретно проектът бе насочен към цели

7 и 12. Цел 7 е насочена към това да имаме

достъпна, надеждна, устойчива и модерна

енергия: достъпна - т.е. да предотвратява

енергийната бедност, надеждна – да се доставя

по безопасен начин, устойчива – да допринася за

смекчаване на изменението на климата и

модерна – да гарантира ефективното използване

на първични ресурси и здравето на

потребителите. Цел 12 е насочена към

осигуряване на устойчиво производство и

консумация, т.е по начин, който значително да

намалява тежестта, която различните

производсва и консуматорите имат върху

биосферата, в интерес на рационалното

ползване ресурсите, опазване на природата,

опазване на климата, а също и за постигане на

по-здравословен начин на живот. Това е един

обучителен екологичен проект, който се стреми

да приложи тези цели чрез проучване в

ежедневния живот на учениците. Те проведоха

интервюта със съученици, родители,

предприемачи, политици, експерти, за да

разберат до каква степен в техните ежедневни

действия като производители и консуматори

имат отношение към цели 7 и 12. Резултатът бе

предствен на партньорите по проекта в две

презентации сутринта на 28 Януари.

Петата и последна среща на MUSTER ще се състои в Смолян, България от 22 до 24 Юни 2017. Градът се
намира в южната част на страната до границата с Република Гърция. Тази последна среща ще обобщи
постигнатите резултати през последните две години и ще даде поле за дискусия на следващите стъпки, които
да бъдат предприети за запазването и развитието на мрежата от градове MUSTER. Междувременно ще бъде
публикуван сборник с добри практики от петте партньора по проекта, практики, които са били посетени или
представени по време на проекта. Важна част от срещата ще бъде подписването на Меморандума за
разбирателство, който очертава общата воля и рамката за бъдещо сътрудничество.

5-та среща на MUSTER в Смолян, България 

Във втората част на събитието партньорите

отговаряха на два въпроса, зададени от

учениците: какво правят те в своя ежедневен

живот за използване на възобновяема

енергия? Какви дейности по екологично

образование те изпълняват, подобни на

проекта, който бе представен? Всички

партньори отговориха на въпросите като

представиха ситуацията за своята територия.

Целта на тази задача бе учениците да

направят връзката между общите проблеми на

екологичната криза (климат, биоразнообразие,

отпадъци, замърсяване на околната среда) с

ежедневния живот на младите хора, чрез

проучване и интервюта които да комуникират с

преставители на други Европейски реалности.


