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Vážení čtenáři, předkládáme Vám další vydání zpravodaje projektu ReNewTown. Toto vydání uvádí klíčová fakta o projektu a
jeho aktuálním vývoji. Pokud se Vám tento zpravodaj dostává do rukou poprvé, pak jistě nevíte, že tento projekt vytváří
platformu k diskusi o urbánních problémech. Vytváří vlastní výzkumy i případové studie. Nejvíce se zaměřuje na zajímavé
příklady regenerace měst postižených socialistickou výstavbou, a to v Polsku, Slovinsku, Slovensku, České republice a v
Německu.

R e N e w To w n

Šesté vydání přináší:
Databáze dobré praxe projektu ReNewTown

Základní myšlenkou projektu ReNewTown je využít výhody z existence zkušeností a znalostí současných a
minulých iniciativ z posledních 20 let a použít je k dalšímu rozvoji nástrojů na podporu revitalizace postsocialistických měst ve střední Evropě. V tomto čísle představujeme volně přístupnou databázi osvědčených
postupů, která je jedním z klíčových výsledků projektu ReNewTown.

Pilotní akce v Praze
Zkoumáme možnosti vypracovat program na podporu malého podnikání a profesní aktivaci obyvatel v městských oblastech se
socialistickou zátěží. Vznikne zde poradenské středisko pro malé a střední a začínající podnikatele.

Dobrý příklad ze Slovenska
Představujeme zařízení pro seniory v Bratislavě. Domov je umístěn v budově, která původně sloužila jako jesle. Tím
poukazujeme na fakt, že veřejné budovy z období socializmu mohou být pojaty moderním způsobem.

Jak se s architektonickým dědictvím vyrovnávají v Německu
Přinášíme dva odlišné přístupy k revitalizaci socialistické výstavby a zprostředkováváme některé závěry z případové studie z
Německa.

Představujeme Regionální rozvojovou agenturu regionu Gemer
Tato instituce je jedním z osmi partnerů projektu ReNewTown. Jejím posláním je podpora a koordinace
hospodářského a sociálního rozvoje slovenského regionu Gemer. Agentura spolupracuje s veřejnou správou jakož
i se soukromým a neziskovým sektorem. Poskytuje poradenství k zahraničním i domácím grantovým programům
zaměřených na regionální rozvoj a kvalitu životního prostředí.
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DATABÁZE DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ReNewTown
Základní myšlenkou projektu ReNewTown je využít zkušeností a znalostí nabytých v současných a minulých
iniciativách z posledních 20 let a na základě toho přispět k rozvoji nástrojů na podporu revitalizace postsocialistických měst střední Evropy. Jedním z klíčových výsledků projektu (v souladu se základní myšlenkou) je
vývoj tří databází: osvědčených postupů (dobré praxe), iniciativ a odborníků odborníci v oblasti regenerace
městských oblastech postavených během socialistického období. V tomto čísle představujeme základní informace
o databázi osvědčených postupů s ohledem na typologii projektů a geografickou polohu.
V tomto čísle představujeme základní informace o
databázi osvědčených postupů s ohledem na
typologii projektů a geografickou polohu.
Databáze obsahuje 59 projektů z 13 Evropských zemí.
Obsahuje akce s cílem zlepšit kvalitu života ve
městských oblastech postavených během
socialistického období. Databáze zahrnuje velké
množství projektů s využitím "měkkých“ i
investičních nástrojů zaměřených na zlepšení
různých aspektů městských funkcí. Důležitým
kritériem pro výběr do databáze byla prokazatelná
regenerace z různých pohledů a aspektů. Přijatá
t y p o l o g i e roz l i š u j e n á s l e d u j í c í č i n n o st i :

R e N e w To w n

Větší možnosti pro místní kulturní a
společenské akce ve veřejných prostorách.
Zvýšení kvality nevyužitého veřejného prostoru
mezi bloky domů
Zvýšení podpory rozvoje malých podniků,
zejména v oblasti obchodu v hustě obydlených
částech
Zlepšení atraktivity architektury socialistických
budov
Vyšší míra zapojení místní komunity na akcích
pořádaných v její čtvrti
Nové funkce pro budovy éry socialismu 1945 –
1989
www.renewtown.eu
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Rozptyl příkladů dobré praxe v databázi na mapě Evropy
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CENTRUM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE V PRAZE
Pilotní akce projektu ReNewTown

Hlavním
cílem pilotní akce je rozvinout model podpory pro malé
Re
N
e
w
T
o
w
n
CREATIVE
podnikatele a profesionální aktivaci obyvatel městských částí se

ENTERPRISE

socialistickou zátěží. V rámci projektu vznikne „Centrum malých a
středních podnikatelů“.

Prague 11 for SMEs

Centrum bude vytvořeno správou městského obvodu Prahy 11 Jižní město.
Tato část města je právě charakteristická největší hustotou osídlení
hlavního města České republiky. Zde žije více než 8 tisíc lidí na čtvereční
kilometr! Městská část byla postavena velmi rychle v 70. a 80. letech
panelovou technologií doslova na zelené louce.

Centrum bude podporovat stávající a nové
podnikatele poskytováním klíčových informací a
konzultačních služeb. Začínající podnikatelé mohou
očekávat podporu nejsilnější a obdrží komplexní
informace a poradenství o tom, jak zřídit a provozovat
malý podnik. Významnou aktivitou centra bude
pěstování kooperačních vztahů mezi podniky, které již
v oblasti působí. Taktéž centrum bude napomáhat
propagaci a zviditelnění malých firem na trhu.

Místní koordinátor: Petr Burda
Kontact: bd.svj.manager@praha11.cz
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ARCHA: DOMOV SENIORŮ V BRATISLAVĚ

Příklad dobré praxe ze Slovenska

R e N e w To w n

Po roce 1989 se otevřel prostor světovým trendům v
architektuře i na Slovensku. Současná architektura na
Slovensku není zastoupena jen novými domy
postavenými dle nových projektů či vzorů ze světových
výstav. Moderní slovenská architektura se může
pochlubit také díly rekonstruovanými a revitalizací
budov postavených v období komunismu. Příkladem
mohou být i mateřské školy, které dlouho po sametové
revoluci i vlivem nižší porodnosti zůstávaly bez využití.
Konkrétním příkladem může být rekonstrukce v ulici
Rozvodná v Bratislavě, původně sloužící jako jesle. Po
roce 1990 byla budova upravena pro potřeby seniorů.
V roce 2004 byla rekonstrukce zahájena a dokončena byla v roce 2007. Budova byla také rozšířena. Důležitou
součástí komplexu je zahrada a centrum denní péče, což je relaxační zařízení umístěné mezi starou a novou část
objektu. Dům nabízí tři různé typy sociálních služeb. Denní stacionář nabízí 24 hodinový servis pro Bratislavské
seniory. Ten je většinou využíván seniory trpící Alzheimerovou chorobou.

Komplex je vhodným prostředím pro pobyt seniorů i
pro konání různých akcí. Stal se prostorem pro sociální
vzdělávání, výměnu informací a sociální začlenění. Jeho
cílem je poskytnout pocit bezpečí a pohodlí. Dům
seniorů je důležitý nejen pro klienty, ale i pro jejich
rodinné příslušníky. V současné době se počet obyvatel
starších 65 let zvyšuje a 15-20% z nich potřebují osobní
asistenci.
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JAK SE VYROVNAT S REGENERACÍ MĚST
Příklad z Německa

R e N e w To w n

Mimořádný nástroj: Demolice
V roce 2001 německý parlament přijal program "Stadtumbau Ost"
pro financování demolic východoněmeckých panelákových čtvrtí.
Snížil se tak bytový fond, ale účelem mělo být i zamezení zadlužování
bytových družstev vlastnících neobydlené panelové budovy. Studie
německých partnerů však ukazují, že:
Ne všechna města zapojená do programu dostatečně zapojují
místní obyvatele. Jako klíčové zainteresované strany
vystupovala pouze bytová družstva a obce.
Demolice představuje obrovské narušení v životě lidí.
Demolice není vhodná. Například v Neu-Schmellwitz byly
obyvatelům dány pobídky, aby naopak byli motivováni k
setrvání (např. nízké nájemné, dobrá veřejná doprava, sociální Fot z části Annegret Haase
pomoc a kontaktní místa).
Je diskutabilní, zda demolice mohou předcházet migraci do západní části Německa.

Iniciativa nájemců MIKA: Alternativní způsob, jak vyřešit regeneraci města
Iniciativa obyvatel MIKA poskytuje příklad o tom, jak se vypořádat s
opuštěnými prostory alternativním způsobem. Předmětem
svépomocí organizovaného komunitního projektu byly čtyři bytové
domy sloužící před revolucí vojenské posádce. Kasárna se
proměnila na byty pro více než 180 lidí!
Komunitní projekt sdružení MiKa ukázal, že:
„Ze spodu“ řízený projekt může fungovat, pokud jsou občané motivováni.
Účast na společném rozhodování může být životaschopné, pouze pokud je propracována struktura řízení, kde
se všichni smí zúčastnit a jejich hlas bude brán v potaz.
Projekt regenerace měst mohou být prováděny na nízkonákladové úrovni, pouze pokud jsou brány vážně
kompromisy se všemi zúčastněnými stranami.
Pro více informací prosím kontaktujte (anglicky či německy): krassimira.paskaleva@kit.edu (The Institute for Technology
Assessment and Systéme Analysis Karlsruhe)
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PŘEDSTAVUJEME ROZVOJOVOU AGENTURU GEMER
Agentura pro rozvoj regionu Gemer je institucí spojující lidi různých
odvětví a oborů. Jejím úkolem je podporovat regionální rozvoj v
pozitivním vývoji a zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice.
Jejím cílem je také realizace projektů a získávání grantů pro
infrastrukturu, cestovní ruch a zlepšení kvality života v regionu.
Agentura je členem integrované sítě regionálních rozvojových
agentur spolupracujících v celém Slovensku.
Agentura nabízí poradenství a administraci projektů využívajících domácí i zahraniční granty. Je klíčovým aktérem v
rozvoji regionu a spolupracuje s orgány státní správy, soukromého a neziskového sektoru, jakož i se všemi
regionálními partnery.
Agentura se zaměřuje na následující oblasti:
Organizování seminářů a poskytování poradenství starostům měst a obcí, školám a dalším, jejichž cílem je
rozvoj
Implementace programů pro hospodářský a sociální rozvoj
Implementace projektů pro veřejnou správu a další sektory
Správa projektů škol a obcí
Propagace regionu
Budování vztahů na regionální, národní a nadnárodní úrovni
Prováděcí agentura vlastní projekty vzdělávání a seminářů.
Organizování studijní návštěvy a prezentováním práce agentury v regionu.
Více informací: www.rozvojgemera.sk
Jana Uhrinova konzultantka a
facilitátorka

Stefan Horvath projektový
manažer

Monika Vaškovičová vedoucí kanceláře
Kontakt:
monika.vaskovicova
@rozvojgemera.sk
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THE RENEWTOWN DATABASES
Jedním z hlavních výsledků projektu ReNewTown je vývoj databází obsahujících dobré
postupy, iniciativy a odborníky v oblasti regenerace městských oblastí postavených za socialismu.
Tyto databáze obsahují mnoho hodnotných informací a další přibývají. Do databáze můžete přispět i vy svým
návrhem dobré praxe. V tomto případě prosím kontaktujte: decmagda@gmail.com

Good
practices Initiatives
DATABASE

DATABASE

Experts
DATABASE

Projekt ve zkratce

„Projekt ReNewTown – nové postsocialistické město - konkurenceschopné a atraktivní" je financován v
rámci Programu Central Europe a je realizován v období od 1. dubna 2011 do 31. března 2014.
Partnerství projektu ReNewTown tvoří osm veřejných institucí z České republiky, Německa, Polska,
Slovenska a Slovinska. Výsledkem budou čtyři pilotní akce prováděné v těchto lokalitách: Nowa Huta v
Krakově, Jižní Město v Praze, Velenje (Slovinsko) a Hnúšťa (Slovensko).
Vedoucí partner: Polská akademie věd, Ústav geografie a územního plánování Stanislava Leszczyckého
Celkový rozpočet:
EUR 1.514.061,60
Spolufinancování z ERDF: EUR 1.271.020,36

Kontakt:

Ko o rd i n áto r ka p ro j e k t u : M a gd a l e n a Wato rs ka - D e c , te l . + 4 8 2 2 6 9 7 8 9 9 2 , e m a i l :
decmagda@twarda.pan.pl.
Partner projektu v Ústeckém kraji: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Koordinátorka projektu: Dana Krejsová, tel. +420475200016, email.: krejsova@rra.cz
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