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 Opis  Dobra praktyka  #1                                                                              Projekt UGB 

Tytuł dobrej praktyki PARKI KIESZONKOWE 
(Projekt UGB w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa) 

WWW 
 Strona organizacji, regionu lub projektu, 
 jeśli jest dostępna 

https://zzm.krakow.pl/ 
 

EMAIL  

 Streszczenie 
Jakiego problemu lub wyzwania  
dotyczy dobra praktyka? 

 W jakim kontekście praktyka się  
 powiodła? 

 Jakie cele zostały osiagnięte? 
 Jakie główne działania zostały 
 przeprowadzone? 

 

Park kieszonkowy to mini-park powstały na pojedynczej małej niezabudowanej działce lub na 
niewielkim fragmencie gruntu o nieregularnym kształcie między działkami budowlanymi. Parki 
kieszonkowe mogą być również tworzone jako składnik nieruchomości w ramach większych 
projektów deweloperskich na podstawie wymagań miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
Park kieszonkowy stanowi swoistą enklawę w mniej lub bardziej zwartej zabudowie miejskiej, ale 
także wiejskiej. Ich powierzchnia waha się w granicach 300 – 1000 m kw. powierzchni. Parki mogą 
posiadać także elementy małej architektury do odpoczynku lub zachęcające do aktywności 
fizycznej dzieci oraz dorosłych.  
 
 

https://zzm.krakow.pl/
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Przykład parku kieszonkowwego w jednej z dzielnic  Krakowa, źródło: UM Kraków 

Grupa docelowa/adresaci 
 Kim są główni interesariusze i beneficjenci 
 dobrej praktyki?  

Bezpośrednio: zarządzający terenami zielonymi, władze lokalne (dzielnica, gmina, powiat), 
organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką „zieloną”. Pośrednio: mieszkańcy. 

Źródła finansowania  Projekt UGB (Interreg Europa Środkowa) 
Środki własne, programy regionalne, LEADER, INTERREG 

Łączna wartość /kwota 
dofinansowania 
 

Koszt utworzenia parku kieszonkowego o powierzchni do 5 tys. m kw. waha się od ok. 300 tys. zł 
do nieco ponad 1 mln zł. 
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Opis  

Najważniejsze osiągnięcia (rezultaty) 
 Co świadczy o sukcesie dobrej praktyki? 
 

Projekt parków kieszonkowych  w Krakowie, zwanych “Ogrodami Krakowian”  spotkał się                            
z niezwykle dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców.  Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiada, że                  
w ten sposób zostaną zagospodarowane kolejne tereny przestrzeni publicznej. 
 

  Rezultaty ilościowe (twarde) 
  (liczba zaangażowanych osób, liczba 
  przeprowadzonych szkoleń/warsztatów, 
  liczba zrealizowanych wydarzeń  etc.) 

W Krakowie funkcjonuje już 18 parków kieszonkowych (https://zzm.krakow.pl/parki-
kieszonkowe.html ). Zostały one utworzone w roku 2018 w ramach projektu realizowanego przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej („Ogrody Krakowian”). Do roku 2020 utworzono kolejnych 6 parków, 
docelowo (w roku 2030) ma ich być 70.  
 

Rezultaty jakościowe (miękkie) 
 (efekty społeczne, gospodarcze lub   
 środowskowe projektu,  zmiana sytuacji 
 grupy docelowej  w wyniku wdrożenia 
 dobrej praktyki etc 

Parki integrują lokalną społeczność, pomagają wykorzystać małe przestrzenie miejskie 
niewykorzystane dotychczas, wprowadzają strefy relaksu. Parki pełnią też funkcje edukacyjne 
(tablice informacyjne). W Krakowie pierwszym z tego typu parków jest skwer przy ul. Fałata/Prusa. 
To zaniedbane i nieciekawe wcześniej miejsce obecnie stało się miejscem, w którym całe rodziny 
spędzają swój wolny czas. Organizowane są tam sąsiedzkie pikniki, koncerty, a infrastruktura taka 
jak pergola, leżaki i stoły piknikowe okazały się elementami bez których mieszkańcy na chwilę 
obecną nie wyobrażają sobie tego miejsca. 
 

Oddziaływanie na poziomie regionalnym, 
krajowym, miedzynarodowym   

(wpływ wdrożenia praktyki na szerszy krąg 
potencjalnych odbiorców)  

Parki kieszonkowe przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatycznych w miastach. Pomagają 
także angażować mieszkańców we wspólne działania.  
 

Okres realizacji  

(data rozpoczęcia/zakończenia, liczba 
miesięcy ) 

nd 

https://zzm.krakow.pl/parki-kieszonkowe.html
https://zzm.krakow.pl/parki-kieszonkowe.html
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Opis  

Innowacyjność  
Co było innowacyjne? 
Jaką nową metodę i podejście 
zastosowano? 

Prezentowana praktyka ma ogromny potencjał rozwojowy dla lokalnych społeczności. Może być 
wdrażana zarówno w miastach małych (do 20 tys. mieszk.) jak i średnich i dużych. Innowacyjność 
polega na nowym spojrzeniu na małe obszary w miastach, które dotychczas były niewykorzystane, 
(byłe małe parkingi, place, tereny poprzemysłowe). 
W Krakowie niezwykle urokliwym parkiem kieszonkowym jest Ogród Motyli, który powstał przy   
ul. Dekerta. Był to projekt innowacyjny, ponieważ zainicjowany został przez studentów UJ a w jego 
realizację włączyło się również wielu mieszkańców. Zbiórka pieniędzy na ten cel była 
przeprowadzona na zasadzie crowdfundingu. 

Napotykane trudności 
(wyciągniete wnioski) 

Przełamanie barier organizacyjnych oraz mentalnościowych (zagospodarowanie małej, dotychczas 
niewykorzystanej przestrzeni, integracja lokalnej społeczności). 
 
 

 

Potencjał transferowalności 
Dlaczego praktykę można uznać  za 
interesującą dla innych  regionów? 

Czy są możliwości „przeniesienia” praktyki (lub 
niektórych jej aspektów) do nowych  regionów?    
 

 

Praktyka może być transferowana do miast zarówno małych, jak i większych. Nie wymaga dużych 
nakładów finansowych. Angażuje lokalną społeczność i wyzwala naturalny entuzjazm 
mieszkańców. Praktyka może mieć szczególne znaczenie w czasach epidemii (małe ogrody, 
naturalna izolacja, wypoczynek w miejscu zamieszkania).  
 

 


