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 SLOGAN  "ReNewTown - Zachovanie minulosti, formovanie budúcnosti"RENEWTON

Druhé èíslo obsahuje nasledujúce èlánky:

Partneri projektu vykonávali on-line brainstormingové stretnutie a vybrali najlepší slogan pre zobrazenie 

skutoèného obsahu a cielov projektu. Môžete si tiež preèíta� o teoretickom koncepte ReNewTown, ktorý 

sa skladá z existujúcich problémov, projektovej vízie a naèrtáva riešenia, ktoré majú by� dosiahnuté pod¾a 

projektu. 

RENEWTOWN SLEDUJE INÉ INICIATÍVY

¼udia vo všetkých krajiná ch strednej a východnej Európy rozvíjajú za ujíma vé inicia tívy 

za oberajúce sa regeneráciou s ocialis tických obydlí a budov. Toto èíslo ná šho newslettru 

predstavuje projekt RE-BLOK rea lizovaný v jednom  z okresov Varšavy, tento rok v júni. 

RENEWTOWN - PRVÉ STRETNUTIE KONZORCIA

Všetkých 8 projektových partnerov z 5 krajín sa stretlo v máji vo Varšave. Ústav Geografie a Priestorovej 

Organizácie Po¾skej akadémie vied zorganizoval študijnú cestu do obytnej oblasti Varšavy, aby sa ukázal 

osvedèené postupy regenerácie ve¾kých sídlisk. Okrem toho program zahròoval prezentácie po¾ských 

odborníkov na obnovu miest. 

RENEWTOWN - PROJEKT V SKRATKE

Èasový plán, partnerstvo, rozpoèet, kontakt. 

PRIPRAVOVANÉ UDALOSTI

Krátka informácia o pripravovaných konferenciách a seminároch, ktoré sa týkajú problémov obnovy miest. 

Vážení èitatelia, sme ve¾mi radi, že Vám môžeme predstavi� druhé vydanie Newslettru projektu 
ReNewTown. Vydanie obsahuje k¾úèové fakty o projekte a jeho súèasnej implementácii. ReNewTown je 
tiež platformou pre diskusiu o problémoch regenerácie miest na pozadí  vlastných výskumov v 

prípadových štúdiách. Zameriava sa na najzaujímavejšie príklady obnovy miest v krajinách zapojených do 
realizácie ReNewTown (Po¾sko, Slovinsko, Slovensko, Èeská republika a Nemecko). Preto toto vydanie 

tiež predstavuje nový projekt, ktorého cie¾om je regenerácia ve¾kých sídlisk vo Varšave. 
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 Vízia

Hnúš�a, Slovensko

 Problém

ReNewTown - Zachovanie minulosti, formovanie budúcnosti 

 Riešenie

Mestské oblasti so socialistickou zá�ažou sa môžu sta� atraktívnym 

miestom pre život a prácu. Našou víziou je nová tvár post-socialistického 

mesta: konkurencieschopné a atraktívne. 

RenewTown si kladie za cie¾ nájs� najlepšie spôsoby ako zlepši� kvalitu 

života v mestských oblastiach so socialistickou zá�ažou. Jeho úlohou je 

poskytova� praktické vedomosti o tom ako prekona� problémy v týchto 
oblastiach a využi� ich špecifickos�. Ukáže sa , ktoré revitalizaèné programy 

je najúèinnejšie, a ako sa ich môže zúèastni� miestna komunita. 
 

Viac ako 300 miliónov ¾udí v strednej a východnej Európe žije v oblastiach 

ovplyvnených tak èi onak socializmom. Takmer 2 / 3 z nich žijú v mestách a 

okresoch postavených a vybudovaných v období socializmu. 

Mestské oblasti so socialistickou zá�ažou sa stretávajú s mnohými 

sociálnymi a fyzickými problémami vyplývajúcich z nízkej úrovne bývania, 

neatraktívneho vzh¾adu, nadmerného využitie priestoru a nedostatoku 

miestnych kultúrnych a spoloèenských akcií. Problémy mestských èastí so 

socialistickou zá�ažou majú vplyv nielen na obyvate¾ov socialistických 

budov, ale aj na celkový obraz mesta a jeho ekonomickú výkonnos�.  

 

Velenje, Slovinsko

Nowa Huta v Krakove, Po¾sko
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Nová iniciatíva smerujúca k revitalizácii ve¾kých 
          socialistických sídlisk vo Varšave
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Nedostatok národných revitalizaèných programov èi politík v Po¾sku, ktorých cie¾om je zlepšenie kvality života 

v mestských oblastiach so socialistickou zá�ažou, prenechal tento problém obciam (miestnym samosprávam) a 

mimovládnym organizáciam. Jeden z najzaujímavejších, nedávno predstavených projektov zameraných na 

obnovu ve¾kých socialistických sídlisk, je projekt RE-BLOK. 

Workshop „Popoludnie na streche“

V rámci projektu sú plánované  konferencie, workshopy a happeningy 

organizované umelcami, urbanistami a kultúrnymi animátormi. Tento 

prístup umožní kreatívny spôsob zapojenia rozmanitého obyvate¾stva 

Targóweku v procese prispôsobenia a premeny obce . Otváracia 

konferencia projektu sa konala 17-18 júna. Jedným z 

najzaujímavejších workshopov v priebehu konferencie bol: 

"popoludnie na streche", ktorého cie¾om bolo ukáza� možnosti pre 

rozvoj bývania alebo rekreaèných funkcií na streche typických 

socialistických bytových domov. 

 

Cie¾om projektu RE-BLOK je podpori� diskusiu a èinnos� v 

oblasti kultúrnych, sociálnych a v neposlednom rade aj v 

oblasti fyzických aspektov revitalizácie socialistického 

bývania vo Varšavskom okrese Targówek. Targówek je 

jedným zo 18 okresov Varšavy s populáciou 123 tisíc 

obyvate¾ov. Pod¾a Po¾ského štatistického úradu, 85% 

bytového fondu Targóweku bolo postaveného v rokoch 

1945-1988. 

 

Vizualizácia strešných záhrad , Ryszard 
Piwowar

Viac informácií na:
 http://re-blok.pl/home/english-summary
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Projekt ReNewTown bol úspešne zahájený
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§ Nastavenie organizaènej štruktúry v rámci projektu a zlepšenie 

koncepcie projektu výskumu; 

§ Prezentácie partnerov projektu; 

§  Prezentácia pilotných investícií ReNewTown; 

 ReNewTown technické stetnutie

Stretnutie v kancelárii okresu Ursynówe

ReNewTown partnerstvo

Zadná záhrada,okres Ursynów 

Prvé stretnutie, predstavenie projektu ReNewTown ("Kick-off 

Meeting) sa konalo vo Varšave medzi 24. a 26. májom 2011. 

Program stretnutia zahàòal: 

 

§ Prezentácia odborníkov na regeneráciu  post-socialistických miest; 

§ Študijná návšteva: osvedèené postupy obnovy miest vo Varšave, príklady nových investícií 

vo vilovej štvrti Varšavy zo 70. a 80. rokoch (Kabáty a Natolin); 

§ Prehliadka: Historická Varšava a postsocialistické dedièstvo. 
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Pripravované podujatia
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Zhrnutir projektu
Projekt RenewTown  "Nové post-socialistické mesto: konkurencieschopné a atraktívne" je 

financovaný v rámci Operaèného programu Stredná Európu a beží od 1. apríla 2011 do 31. 

marca 2014. 

ReNewTown partnerstvo sa skladá z ôsmich verejných inštitúcií z Èeskej republiky, Nemecka, 

Po¾ska, Slovenska a Slovinska. Vyústi v štyroch pilotných akciách vykonávaných v Nowej Hute 

v Krakove, Južnom Meste v Prahe, vo Velenje a v Hnúš�a. Vedúci partner je Po¾ská akadémia 

vied, Ústav geografie a priestorovej organizácie Stanis³awa Leszczycka 

Celkový rozpoèet: 1.514.061,60 € 

Spolufinancovanie z ERDF: 1.271.020,36 € 

 

Kontakt
Koordinátor projektu: Magdalena W¹torska-Dec, tel: +48226978992, email: decmagda@twarda.pan.pl,  

Web stránka projektu: http://www.renewtown.eu/ 

11-ta medzinárodná konferenciao mestskej histórii
od 29. Augusta do 1. Septembera 2012.
http://www.eauh2012.com/

"Mestá a spoloènosti v komparatívnej perspektíve"

7-ma konfernecia ¼udstvo - mesto - príroda: 'Nové Procesy a štruktúry'
Toruñ, od 17 do 18 Októbra 2011, 
https://conferences.umk.pl/index.php/MCN/8MCN/index

Varšavské Regionálne Fórum 2011: 'Funkèné regióny-k novej paradigme územnej a 
kohéznej politiky'
Varšava, od 19 do 22 Októbra 2011
http://www.igipz.pan.pl/wydarzenia/warsaw_forum_2011.htm

ULAR 6, Obnova mestsekej krajiny: 'Mesto- priate¾ské miesto pre ¾udí'
Gliwice, od 1 do 2  Decembra 2011
http://www.ular-ar.pl/
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