Tlačová správa
Pilotný projekt zameraný na obnovu verejného priestoru
v Prešove bol zahájený
Bratislava, 25. 2. 2010 – Na Slovensku sa realizuje projekt „Mestské priestory –
zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia (UrbSpace1)“, ktorého hlavným
cieľom je zlepšenie životného prostredia v mestách vo všeobecnosti, a to prostredníctvom
zvýšenia kvality verejných priestorov. Vedúcim partnerom projektu je organizácia
Regionálne environmentálne centrum (REC Slovensko) 1 pričom sa v projekte zúčastňuje
13 partnerov z 8 členských štátov EU (Talianska, Slovinska, Maďarska, Rakúska, Nemecka,
Poľska, Slovenska a Českej republiky). Projekt je finančne podporený z Operačného
programu Stredná Európa2. Hlavným cieľom v rámci projektu UrbSpace je zlepšenie
životného prostredia v mestách vo všeobecnosti, a to prostredníctvom zvýšenia kvality
verejných priestorov. Uvedený cieľ sa dosiahne za pomoci nasledovných aktivít:

•

Vytvorenie Spoločnej stratégie a nástrojov tvorby kvalitných urbánnych priestorov so
zapojením verejnosti za pomoci participatívneho plánovania a zároveň so
zohľadnením kritérií dostupnosti

•

Overenie Spoločnej stratégie a nástrojov tvorby kvalitných urbánnych priestorov na
pilotných projektoch u jednotlivých partnerov

•

15 obnovených mestských priestranstiev v regióne strednej Európy

V súčasnosti sa po teoretických prácach na tvorbe Spoločnej stratégie tvorby a obnovy
kvalitných mestských priestorov prechádza k overeniu tejto stratégie na pilotných projektoch
vo vybraných mestách. Na Slovensku sa bude pilotne riešiť priestor vnútrobloku okolo
Obchodného centra Centrál na Sídlisku II v Prešove. Celková filozofia obnovy tohto
priestoru spočíva v dodržaní základných aspektov stratégie tvorby a obnovy verejných
priestorov, ktoré sa zameriavajú na environmentálnu oblasť, oblasť dostupnosti, vhodného
dizajnu a výberu materiálov, prevenciu pred kriminalitou a zároveň podčiarkujú aspekt
zapojenia verejnosti od samotného začiatku obnovy. Aj z tohto dôvodu sa v Prešove už
začalo s oslovením miestnych obyvateľov (aj sprostredkovane s pomocou škôl, miestnych
podnikateľov, knižnice a pod.). V najbližšom období sa budú realizovať viaceré sprievodné
aktivity pre verejnosť (súťaž pre deti, anketa, spoločné plánovacie stretnutia). O priebehu
projektu bude verejnosť pravidelne informovaná prostredníctvom propagačných letákov,
plagátov, cez internet atď. Obnovený priestor bude odovzdaný mestu na prelome rokov
2010/2011.
Okrem Mestského úradu Prešov, odd. hlavného architekta budú na projekte
spolupracovať aj študenti z Technickej univerzity vo Viedni a to osobitne v projektovej fáze –
pri vypracovávaní návrhov a dizajnu verejného priestoru. Projekt UrbSpace by mal
napomôcť aj čo možno najväčšej výmene odborných znalostí a skúseností a transferu
aktuálnych dobrých postupov obnovy mestských priestorov.
Viac informácií o projekte prostredníctvom web stránky www.urbanspaces.eu
a vytvoreného blogu www.presovskepriestory.blogspot.com .

Kontakt: Zuzana Hudeková, REC Slovensko (vedúci partner projektu),
Email: rec@changenet.sk, č.tel.: 02-52632942,
Web: www.rec.sk & www.urbanspaces.eu & www.presovskepriestory.blogspot.com
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História projektového zámeru UrbSpace: Pôvod projektu UrbSpace siaha k práci
Regionálneho environmentálneho centra (REC Slovensko) v oblasti mestského prostredia a
priestorového plánovania súčasne s praktickými skúsenosťami Nadácie Ekopolis (SR) a
Nadace Partnerství (ČR). Posledné dve organizácie úspešne rozvíjajú program nazývaný
PrieStory, založenom na dobrých skúsenostiach z európskych miest. Hlavnou myšlienkou
projektu UrbSpace je teda ďalej rozvíjať tieto skúsenosti. REC Slovensko sa rozhodlo prijať
úlohu vedúceho partnera nového projektu a vyvtorilo sieť projektových partnerov so širokým
rozsahom záujmov, z rôznych kultúr, s rôznymi skúsenosťami a potrebami. Do projektu sú
zapojenín asledovní partneri : Mesto Brno Nový Lískovec (ČR), mesto Sopot (Poľsko), mesto
Brzeg Dolny (Maďarsko), mesto Nagykallo (Maďarsko), Technická univerzita vo Viedni,
Odbor urbanistického dizajnu a krajinnej architektúry (Rakúsko), Subregionálna rozvojová
agentúra Karst Brkini (Slovinsko), Vysoká odborná škola aplikovaných vied v Erfurte
(Nemecko), Legambiente Lombardia onlus (Taliansko), RiSSC – Centrum pre výskum
bezpečnosti a kriminality (Taliansko), Miestna rozvojová agentúra – La.Mo.Ro. (Taliansko).
Projekt sa realizuje od 11/2008 do 10/2011. Celkový schválený rozpočet na projekt činí 2
047 790 EUR.
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Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy (REC) je
nezisková organizácia, ktorej činnosť sa zameriava na podporu aktivít, ktoré smerujú k
zlepšeniu stavu životného prostredia na Slovensku a v krajinách strednej a východnej
Európy. Poslaním REC je pomáhať krajinám strednej a východnej Európy riešiť problémy
životného prostredia a trvaloudržateľného rozvoja
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Operačný program Stredná Európa je program Európskej únie, ktorý podporuje
spoluprácu medzi krajinami Strednej Európy v záujme zlepšenia inovácií, dostupnosti a
životného prostredia, ako aj posilnenia konkurencieschopnosti a atraktivity jej miest a
regiónov. Operačný program Stredná Európa poskytuje celkovo 231 miliónov EUR na
financovanie medzinárodnej spolupráce, projekty zahŕňajúce verejné a súkromné
organizácie z Rakúska, ČR, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky a
Slovinska. Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prebieha od
roku 2007 – 2013.

