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Promujemy i wdrażamy inwestycje mające na celu
rewitalizację zabytków za pomocą finansowania
prywatnego, w formule Partnerstwa PublicznoPrywatnego
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PAŃSTWA

2.1

MILIONA EURO
W BUDŻECIE PROJEKTU

KIM JESTEŚMY
Partnerzy z czterech państw Europy Środkowej łączą
siły w celu zwiększenia potencjału na rzecz
zrównoważonego
wykorzystania
dziedzictwa
i zasobów kulturalnych.

Chorwacja
Miasto Buzet
- Instytut Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych

lska
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - Lider projektu
- Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
- Fundacja Ochrony Krajobrazu

łowacja
Miasto Hnusta
- Agencja Rozwoju Regionu Gemer

Słowenia
Gmina miejska Nova Gorica
- Wydział Studiów Biznesowych
- Centrum Badawcze Słoweńskiej Akademii
Nauki i Sztuki

Instytut Projektów Europejskich

Zewnętrzne Wsparcie Projektu

Zamek Rihemberk, gmina miejska Nova Gorica,
Słowenia - jedno z działań pilotażowych w
ramach projektu RESTAURA.
Zdjęcie: Leo Caharija

Finansowanie projektu

Nasz projekt finansowany jest przez Program
Interreg Europa Środkowa,
zachęcający do
współpracy w zakresie wspólnych wyzwań w
Europie Środkowej.

Z pomocą 246 milionów Euro pochodzących ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
program
ten
wspiera
międzynarodową współpracę instytucji w celu
poprawy stanu miast i regionów w Austrii,
Chorwacji, Czechach, Niemczech, na Węgrzech,
we Włoszech, w Polsce, Słowacji i Słowenii.

Dowiedz się więcej na temat projektu

www.interreg-central.eu/

Skontaktuj się z nami

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Bartosz Budny
Kierownik projektu

RESTAURA

pozyskanych funduszy w oparciu
o osiągnięcia projektu

działania pilotażowe

partnerów
projektu

Rewitalizujemy Zabytkowe
Budynki w formule
Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego

FAKTY
I LICZBY
10
4
n

Brak zasobów finansowych na ochronę i utrzymanie
dziedzictwa kulturowego pozostaje jednym
z najbardziej palących problemów rządowych.
Problem ten ma szczególną wagę w Europie
Środkowej, gdzie burzliwe dzieje oraz przetasowania
geopolityczne skutkowały dużą liczbą zaniedbanych i
porzuconych zabytków, które do dziś rozpadają się i
niszczeją. Budynki te często powiązane są
z obszarami zdegradowanymi, cierpiącymi z powodów
ekonomicznych i społecznych, wymagającymi
natychmiastowego działania.
Celem projektu RESTAURA jest zidentyfikowanie,
sprawdzenie, oszacowanie i promowanie dobrych
praktyk, w ramach rewitalizacji zabytkowych
budynków i miast w formule partnerstwa publicznoprywatnego.
Przy
ograniczonych
środkach
publicznych (krajowych i unijnych), zaangażowanie
finansów i doświadczenia sektora prywatnego w
ramach PPP jest jedyną alternatywą, aby ocalić i
zadbać o wyjątkowe dziedzictwo budowlane Europy
Środkowej. Obecnie istnieje zaledwie parę
przykładów projektów rewitalizacyjnych w ramach
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Europie.
Dzięki projektowi RESTAURA pojawiła się możliwość
dokonania ogromnej zmiany w wykorzystaniu
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w całej Europie
Środkowej.

EFEKTY
Efektem projektu będą strategie, plany,
narzędzia, działania pilotażowe oraz warsztaty
dla
organów
publicznych,
które
przy
wykorzystaniu formuły PPP pragną odrestaurować
i tchnąć nowe życie w opuszczone i zniszczone
zabytki. RESTAURA skupia 4 państwa: Polskę,
Słowację, Słowenię i Chorwację. W każdym z tych
państw zbiór instytucji publicznych i prywatnych
(samorządy,
instytucje
naukowo-badawcze,
stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe, a
także agencje rozwojowe) łączy się w celu
wspólnego tworzenia i wdrożenia efektów
wyjściowych projektu w sferze, która dla
Środkowoeuropejskich Państw Członkowskich Unii
Europejskiej jest nadal nowa, zatem konieczna
jest międzynarodowa wymiana doświadczeń.

Kształcenie i wzmacnianie
potencjału sektora publicznego.

EDUKACJA

NARZĘDZIA

różnych utworzonych strategii,
planów, poradników oraz narzędzi

Podręcznik na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w
tworzeniu projektów rewitalizacji dziedzictwa historycznego,
Helpdesk RESTAURA
4 Zintegrowane Plany Rewitalizacji Dziedzictwa Budowlanego
Wytyczne Partnerstwo Publiczno-Prawne w strategiach
rewitalizacji dziedzictwa historycznego,
Poradnik Partnerstwo Publiczno-Prywatne w projektach
rewitalizacji dziedzictwa historycznego - planowanie
i przygotowanie,
interaktywne narzędzie internetowe do zastosowania w
projektach rewitalizacji w ramach PPP

Następujące dokumenty i narzędzia zostaną utworzone
i opracowane w trakcie trwania projektu, w celu określenia
wizji, celów oraz priorytetów rewitalizacji miejsc
i budynków zabytkowych:

Lepsze strategie oraz sprawdzone narzędzia
służące do identyfikowania potrzeb oraz
miejsc rewitalizacji dziedzictwa, oraz do
pełnego wykorzystania formuły PPP.

100 uczestników
z 4 państw

RESTAURA będzie wspierać zawodowców w
budowaniu
potencjału
zmierzającego
do
rewitalizacji zabytków w formule PPP. Cel
będzie realizowany poprzez zaplanowane
działania, zakładające m.in. że zmian można
dokonać wyłącznie za pomocą kształcenia oraz
podnoszenia
świadomości
i
kompetencji
zawodowców zaangażowanych w przyszłe
projekty Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
RESTAURA podniesie kwalifikacje instytucji
zaangażowanych w projekt, a także grup
mierzących się z podobnymi wyzwaniami, mając
na uwadze aspekty takie jak rewitalizacja,
konserwacja oraz aspekty finansowe, prawne i
techniczne.

100

DZIAŁANIA
PILOTAŻOWE

Działania pilotażowe wdrożone
zostaną w 4 miastach, ukazując
możliwości wykorzystania formuły
PPP w odniesieniu do dziedzictwa
historycznego.

4 poniższe działania pilotażowe zaplanowano
w celu pozyskania przyszłego projektu PPP:

1 Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - zabytkowy
"Plac Solny" oraz nabrzeże.
Miasto Hnusta - willa Petrivaldskego.
. Miasto Buzet - Pałac Versi.
Miasto Nova Gorica - zamek
Rihemberk.
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działania pilotażowe wdrożone
w ramach zrównoważonego
wykorzystania dziedzictwa
kulturowego i zasobów

Wszystkie działania pilotażowe odnoszą się do
miejsc dziedzictwa o dużej wartości kulturowej
i historycznej.
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