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PRIESKUM NA VE¼KÝCH SÍDLISKÁCH

Štvrté vydanie obsahuje nasledovné èlánky:

PILOTNÁ AKCIA PROJEKTU RENEWTOWN

DATABÁZY RENEWTOWN

PROGRAM PODPORY PREFABRIKOVANÝCH PANELOVÝCH DOMOV

Predstavujeme prvé výsledky prieskumu vykonaného konzorciom ReNewTown. Prieskum zahàòa ve¾ké sídliska 
postavené medzi rokmi 1945-1989. Výskumné oblasti boli sa nachádzali v piatich krajinách a desiatich mestách 
v strednej Európe. Hlavným cie¾om tejto štúdie bolo získa� poznatky o kvalite života obyvate¾ov a hlavných prob-   
lémových oblastiach vybraných miest. V tomto èísle sme sa zamerali na okres Ursynów , najväèší prefabrikovaný
sídliskový komplex vo Varšave.

Revitalizácia verejných priestranstiev vo Velenje je skúmaná na príklade bývania postaveného v sedemdesiatych  
rokoch. Dôležitou súèas�ou projektu je zapoji� obyvate¾ov do jeho realizácie, prostredníctvom verejnej konzultácie,  
 ako aj v podobe dobrovo¾níckej práce vykonávanej èlenmi  miestneho centra mládeže - ad hoc tím dobrovo¾níkov 
pre manuálne práce. Snažíme sa vyvinú� model tvorby verejných priestranstiev na sídliskách tak, že zabezpeèujú 
rôzne funkcie pre rôzne vekové skupiny obyvate¾ov.

Predstavujem revitalizaèný program èeskej vlády týkajúci sa ve¾kých, prefabrikovaných sídlisk. Program je ve¾mi
ob¾úbený medzi obcami a mestami. V súèasnej dobe je medzi jeho príjemcami 19 miesta a obcí z Ústeckého kraja, 
ako aj z iných krajov.

Drahý èitate¾, sme potešení že Vám môžeme predstavi� tretie vydanie Newslletru projektu ReNewTown.Toto èíslo predstavu-
je základné fakty o projekte a jeho súèasnej realizácii. ReNewTown je tiež platformou pre diskusiu o problémoch regenerácie
miest, ktorá presahuje výskum projektových prípadových štúdii. Zameriava sa na najzaujímavejšie príklady  miest  regenerácie
v krajinách zapojených do projektu ReNewTown (Po¾sko, Slovinsko, Slovensko, Èeská republika a Nemecko.

prinášame profil a úlohy Regionálnej rozvojovej agentúry Ústeckého kraja v rámci projektu ReNewTown.Inštitúcia 
bola vytvorená na podporu a koordináciu ekonomického a sociálneho rozvoja Ústeckého kraja. 

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA ÚSTECKÉHO KRAJA

Prestavujeme tri ReNewTown databázy: príklady dobrej praxe, iniciatívy a expertov z oblasti regenerácie mestských 
oblastí postavených v období socializmu.
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PRIESKUM NA VE¼KÝCH SÍDLISKÁCH

V zime roku 2011 uskutoènilo konzorcium ReNewTown v piatich krajinách(10 mestách) strednej Európy. Vybrané 
výskumné oblasti boli-aspoò èiastoène- postavené v rokoch 1945-1989 a to predovšetkým pomocou technológie  
prefabrikovaných dielov. Hlavným cie¾om tejto štúdie bolo získa� poznatky o kvalite života obyvate¾ov a hlavných 
problémov týchto oblastí. Štúdia bola vykonaná vo vybraných obytných oblastiach Varšavy (PL), Krakowa (PL), 
Karlsruhe (DE), Cottbusu (DE), Ústi and Labem (CZ), Milana (CZ), Rimavskej Soboty (SK), Hnúš�e (SK), Velenje (SI),  
 Gorica (SI).Novej 
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ráže).  Tento problém vyplýva z nesúladu priestorovej
štruktúry sídlisk - navrhnutá bola pre ove¾a menšiu
úroveò motorizácie- oproti dnešnej situácii. Ïalším  
problémom, ktorý bol identifikovaný v Ursynówe bola
nedostatoèná kultúrna ponuka pre starších obyvate¾ov,
ktorých  celkový podiel rastie v súèasnosti rýchlym 
tempom. Vysoká prestíž Ursynówu je spôsobená okrem
iného vysokou dostupnos�ou okresu, dosiahnutou pre-
dovšetkým výstavbou metra, ktorá spája štvr� s centrom.
Táto investícia tiež prispela k rozvoju širokej škály služieb
v okrese Ursynów.
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Väèšina oblastí výskumu bola charakteristická nižšou atraktivitou oproti
mestu ak celku a rozliènými sociálnymi problémami. Avšak, nie všetky  
mestské oblasti postavené v období socializmu sa ukázali ako prevažujúcim
problémom oblastí. Príkladom mestskej oblasti intenzívne sa rozvíjajúcej v   

rokoch 1970-1980 s charakteristickou vysokou sociálnou prestížou je Ursynów

okres na juhu Varšavy. Ursynów je charakterizovaný ako najväèšia oblas�  
Varšavy postavená pred rokom 1989, ktorá využíva prefabrikované panelové 
sídlisko a je nazývaný „najväèšia spálòa Varšavy“. Pod¾a výsledkov prieskumu 
reNewTown, získal okres pozitívne stanovisko . Všetci respondenti v dotazní- 
koch vysoko ohodnotili kvalitu života v   Ursynówe. Štyri pätiny výskumnej 
vzorky považuje okres za atraktívnejší ako Varšavu ako celok. Žiadny z res-

pondentov sa neplánuje s�ahovanie z okresu, ktoré by bolo spojené s motiváciou zlepšenia podmienok bývania.
Najdôležitejším problémom je pod¾a názoru obyvate¾ov nedostatoèný poèet miest na parkovanie(parkoviská, ga-

Stanica metra, Ursynów Imielin

Výsledky v okrese Ursynów, Varšava

 0 - nie je, 1 - nezávažné, 2 – málo závažné,
 3 - stredne závažné, 4 - závažné, 5 - ve¾mi závažné
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Pilotná akcia projektu ReNewTown

RENOVÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV VO VELENJE

Miestny koordinátor: 
Mesto Velenje, marko.govek@velenje.sikontakt:

Revitalizácia verejných priestranstiev vo Velenje sa realizuje na príklade 
sídliska postaveného v sedemdesiatych rokoch. Zahàòa výstavbu detského
ihriska, chodníkov a športovej pre dospelých.
Dôležitou súèas�ou projektu je zapojenie obyvate¾ov do implementácie, 
prostredníctvom verejných konzulácií, ako aj formou dobrovo¾níckej práce
v podaní èlenov miestneho centra mládeže - ad hoc tímu dobrovo¾níkov
pre manuálnu prácu. Táto skupina dobrovo¾níkov sa pomenovala ako
“WORKING CLASS HEROES” ako odkaz na pieseò Johna Lennona. 

Prieskum medzi obyvate¾mi ukázal, že 71 percent respondentov je 

ocotných dobrovo¾ne pomáha� pri implemntácii pilotnej akcie. 
Mesto Velenje má bohatú históriu dobrovo¾níctva. Pomoc dobro- 
vo¾níkov pri implementovaní pilotnej akcie bude pokraèova� a pod-
porova� túto tradíciu spolu s prezentáciou v Slovinsku a v Európe
ako príklad dobrej praxe.

Mesto Velenje leží v severo-východnej èasti Slovinska.  Intenzívna  
urbanizácia Velenje zaèala v pä�desiatych rokoch v dôsledku �ažby 
uhlia, mesto je najmladšie takto riešené v rámci bývalej Juhoslávie.  
Nové byty pre cca. 20 000 obyvate¾ov boli postavené v tejto dobe.
Bola to výzva pre mestkých plánovaèov ako navrhnú� úplne nové 
mesto. Zámerom bolo vybudova� „mesto v parku“ aby sa baníkom,  
pracujúcim dlhé hodiny  pod zemou poskytol dostatok svetla a 
zelene s otvorenými priestranstvami ich životného prostredia.

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.
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Miesto pilotnej akcie, sídlisko vo Velenje

Spoloène pre

     Velenje

Dobrovo¾ník pracujúci na jednom z
revitalizaèných projektov verejných priestranstiev
vo Velenje

Atraktívne susedstvo
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V Èeskej republiek je prístup k revitalizácii panelových sídlisk a verejných
priestranstiev celkom zaujímavý. Jedna tretina z celkovej populácie žije v  
panelových domoch, väèšeinou v husto zastavanej èasti mesta.

Municipalitám je ponúkaný „Podporný program pre revitalizáciu panelových 
sídlisk”. Cie¾om programu je transformova� verejné priestranstvá do multi- 
funkèných celkov a zlepši� životné prostredie. Regeneraèné projekty musia
rieši� komplexne všetky problémy , ktoré sa vyskytujú v oblasti revitalizácie.
Podmienkou pre realizáciu takého projektu je vzia� do úvahy podmienky pre
sociálny a kultúrny rozvoj, rozvíja� susedstvo a vo¾noèasové aktivity a tvorbu
pracovných miest.
V prípravnej fáze projektu municipality vykonávajú prieskum názorov rezi-
dentov buï prostredníctvom verejných konzultácii alebo vypoèutím.

PODPORA REVITALIZÁCIE V ÈESKEJ REPUBLIKE

Finanèný príspevok je urèený pre mestské štvrte z panelovými domami s minimálnym poètom 150 bytov.
municipalita môže získa� príspevok za podmienky, že má schválený  územný plán municipality. Finanèná 
podpora obyèajne dosahuje 70 % z celkových rozpoètových nákladov. V roku 2011 Ministerstvo pre miestny
rozvoj dostalo žiadosti o viac ako 284 mil. CZK.  Tento program je ve¾mi populárny medzi municipalitami a
podporu získalo 19 miest z Ústeckého kraja pre zlepšenie ich životných podmienok v budúcnosti.

Mesto Žatec – Celková cena: projekt s celkovými  
nákladmi  11 Mil. CZK zahàòa rozvoj novej infraštruktúry 
parkov, ihrísk, chodníkov, verejného osvetlenia
a výsadby stromov

Mesto Osek – Celková cena: 2.5 Mil. CZK, 
zelené usporiadanie

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.
http://www.central2013.eu/
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REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA ÚSTECKÉHO KRAJA, a.s

ÈESKÁ REPUBLIKA

Agentúra bola založená v roku 1994 ako akciová spoloènos� oraganizáciami z verejného a podnikate¾ského sektora.  
Po vzniku Ústeckého kraja (2001)  vlastnícka štruktúra agentúry upravená na úèas� Ústeckého kraja(väèšinový  bola
akcionár v súèasnej dobe), municipality, obchodné komory, po¾nohospodárske komory, odborové oragnizácie a 
vysoké školy.
Agentúra je hostite¾skou organizáciou regionálneho Enterprise Europe Network (EEN), ktorý je súèas�ou medziná- 
rodnej siete  EEN Komisie a je tiež  a je èlenom Európskej asociácie regionálnych agentúr (EURADA) a Èeskej asociá- 
Regionálnych rozvojových agentúr (CARA). 
V priebehu realizácie projektu ReNewTown RRA UR spolupracuje s partnermi na regonálnom výskume a jeho me-
todológii, na vypracovaní správ a organizovaní konferencií, workshopov a štúdijných návštev. Príspevok obsahuje
èeskú skúsenos� s využitím socialistického dedièstva.

Regionálna rozvojová agentúra Ústeckého kraja je organizácia 
na podporu a koordináciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
tohto územia. Je založená na rovnakom základe ako rozvojové 
agentúry úspešne pôsobiace  v èlenských štátoch EÚ. Ciele, 
štruktúra a rozsah èinnosti agentúry sú prispôsobené na re-
gionálne  podmienky a životné prostredie. RRA UR je tiež skú-
seným partnerom na poli medzinárodných projektov.

Libor Kudrna 
ReNewTown projektový asistent

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom

OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.
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Alena Knìžková
ReNewTown finanèný manažér

Dana Krejsová

ReNewTown projektový manažér

Kontakt:
krejsova@rra.cz
Viac informácii na: 
www.rra.cz

JADRO  PROJEKTOVÉHO TÍMU
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Zhrnutie projektu
Projekt ReNewTown 'Nové post--socialistické mesto-konkurencieschopné a atraktívne je financované 

v rámci Operaèného programu Stredná Európa a beží od 1. apríla 2011 do 31.marca 2014. 

Partnerstvo ReNewTown sa skladá z ôsmych verejných inštitúcií z Èeskej republiky, Nemecka, Po¾ska,  

Slovenska a Slovinska. Vyústi v štyroch pilotných akciách realizovaných v Nowej Hute v Krakove, Južnom

meste v Prahe, vo Velenje a v Hnúšti. Vedúci partner je Po¾ská akadémia vied, Ústav geografie a

priestorovej organizácie Stanislawa Leszczyka.  

Celkový rozpoèet: 1.514.061,60 EUR 

Spolufinacovanie ERDF : 1.271.020,36 EUR 

Kontakt
Projektový kordinátor: Magdalena Watorsk-a-Dec, tel: +48226978992, email: decmagda@twarda.pan.pl, 

Webstránka projektu : http://www.renewtown.eu/ 

Iniciatívy
Príklady

dobrej praxe

DATABÁZA DATABÁZA

Experti

DATABÁZA

RENEWTOWN DATABÁZY

Jedným z hlavných výsledkov projektu ReNewTown je vývoj databáz obsahujúcich príklady z dobrej praxe, 
iniciatívy a expertov v oblasti regenerácie mestských oblastí postavených v období socializmu.
Databázy sú stále vo vývoji a nové prípady budú pridané èoskoro, už teraz však obsahujú množstvo cenných
informácií. Existuje možnos� navrhnú� príklad dobrej praxe, ktorý považujete za cenný pre zahrnutie do
databázy. V tom prípade kontaktujte : decmagda@gmail.com

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.

http://www.central2013.eu/


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7

