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NAŠE POSLANSTVO
Promoviramo in razvijamo investicije
zasebnega kapitala v revitalizacijo
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zgodovniskih stavb s pomočjo shem
javno-zasebnega partnerstva (JZP).
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IZBOLJŠAJMO
SODELOVANJE

KDO SMO
Partnerji iz štirih srednjeevropskih držav smo se
povezali, da bi izboljšali zmogljivosti vzdržne rabe
rabe kulturne dediščine in virov.

Hrvaška
- Mesto Buzet
- Inštitut za razvoj in
mednarodne odnose

Poljska
- Mesto Nowy Dwór Mazowiecki - vodilni partner
- Fundacija za krajinsko zaščito

- Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Slovaška
- Mesto Hnúsťa
- Agencija za razvoj regije Gemer

Slovenija
- Mestna občina Nova Gorica
- Fakulteta za poslovne vede
- Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije
znanosti in umetnosti

Zunanja podpora projektu
- Inštitut za evropske projekte Ltd.

Grad Rihemberk, Mestna občina Nova Gorica,
Slovenija - ena od lokacij poskusnih dejavnosti
projekta RESTAURA.
Foto: Leo Caharija.

Finančni vir

Projekt se financira s strani programa Interreg
Central Europe, ki spodbuja sodelovanje pri
skupnih izzivih v srednji Evropi.

Program ima zagotovljenih 246 milijonov evrov
proračunskih sredstev, s katerimi podpira
ustanove pri čezmejnem sodelovanju na
področjih izboljšave mest in regij v Avstriji,
Češki, Hrvaški, Italiji, Madžarski, Nemčiji,
Poljski, Slovaški in Sloveniji.

VEČ O PROJEKTU

RESTAURA

www.interreg-central.eu/restaura

Kontakt

Nowy Dwór Mazowiecki

Bartosz Budny
Vodja projekta

+48 22 51 22 238

bartosz.budny@nowydwormaz.pl

RESTAURA

inančnih vzvodov
na podlagi projektnih
dosežkov

pilotne dejavnosti

projektnih
partnerjev

Revitalizacija zgodovinskih
stavb s pomočjo shem
javno-zasebnega partnerstva

DEJSTVA
IN
ŠTEVILKE
10
4
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Pomanjkanje denarnih sredstev
je še vedno ena poglavitnih težav, ko gre za
zaščito in vzdrževanje kulturne dediščine. To
vprašanje igra posebno vlogo v srednji Evropi,
kjer je zaradi turbulentne zgodovine in
geopolitičnih sprememb veliko zgodovinskih
stavb zanemarjenih ali opuščenih ter v stanju
propadanja. Omenjene stavbe se pogosto
povezuje z degradiranimi območji, na katerih se
pojavljajo gospodarski in socialni problemi, ki
terjajo takojšnje ukrepanje.
Cilj projekta RESTAURA je prepoznati, preizkusiti,
oceniti in promovirati dobre prakse javno-zasebnega
partnerstva pri oživljanju zgodovinskih mest in zgradb.
JZP omogoča združevanje sredstev ter spretnosti
in znanj javnega in zasebnega sektorja ob hkratni
zaščiti kulturne dediščine. Ob dejstvu, da so javna
sredstva (državna in evropska) omejena, ostaja
edina alternativa vključitev zasebnih investicij in
stroke v zaščito in upravljanje edinstvene
arhitekturne dediščine srednje Evrope. Zaenkrat je
v Evropi na voljo le nekaj primerov JZP. Namen
projekta RESTAURA je sprožiti opazno spremembo
pri uporabi JZP na območju srednje Evrope.

REZULTATI
Rezultati projekta bodo strategije in akcijski
načrti, orodja, poskusne dejavnosti in delavnice
za lokalne oblasti, ki želijo obnavljati in oživiti
opuščene ter propadajoče zgodovinske stavbe s
pomočjo modelov JZP. RESTAURA združuje štiri
države: Poljsko, Slovaško, Slovenijo in Hrvaško. V
vsaki od naštetih držav pri razvoju in udejanjenju
rezultatov projekta sodelujejo javne in zasebne
ustanove (lokalni organi, raziskovalne in izobraževalne
ustanove, združenja JZP in nevladne organizacije,
razvojne agencije). Gre za tematiko, ki je za
države članice z območja srednje Evrope še
precej nova in zato terja mednarodno izmenjavo
izkušenj.

Izobraževanje in krepitev
zmogljivosti javnega sektorja.

IZOBRAŽEVANJA

DOKUMENTI IN ORODJA
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različnih strategij, načrtov,
vodičev in orodij

- priročnik o JZP na področju projektov oživljanja
arhitekturne dediščine,
- RESTAURA služba za pomoč uporabnikom,
- 4 integrirani načrti oživitve arhitekturne dediščine,
- vodič - JZP v strategijah oživljanja dediščine,
- smernice - JZP v projektih oživljanja dediščine načrtovanje in priprava,
- interaktivno spletno orodje za rabo v projektih JZP.

V okviru projekta bodo sestavljeni in razviti naslednji
dokumenti in orodja, ki bodo definirali vizijo, cilje in
prednostne naloge na področju oživitve zgodovinskih
zgradb in lokacij:

Boljše strategije in preverjena orodja za
prepoznavo potreb po oživitvi kulturne
dediščine in lokacij ter za polno
izkoriščanje prednosti shem JZP.

udeležencev iz
4 držav

RESTAURA bo spodbujala strokovnjake k
razvijanju njihovih zmogljivosti na področju
ožvljanja arhitekturne dediščine s pomočjo JZP.
Gre za enega ključnih ciljev, ki sledi logiki
intervencij, kot je opredeljena v projektu
RESTAURA; spremembe so mogoče le s pomočjo
izobraževanj ter višanjem zavesti in kompetenc
strokovnjakov, ki bodo udeleženi v prihodnjih
projektih JZP. RESTAURA bo izboljšala
spretnosti in znanja institucij, ki so vključene v
projekt kot tudi ciljnih skupin, ki se soočajo s
tovrstnimi izzivi. Pri tem bo upoštevala zahteve
oživljanja, ohranjanja ter inančne, pravne in
tehnične vidike.
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PILOTNE DEJAVNOSTI

Pilotne dejavnosti se bodo izvedle v
štirih mestih. Z njimi bomo prikazali
možnosti, ki jih odpira uporaba JZP
za arhitekturno dediščino.

Načrtovane so naslednje štiri pilotne dejavnosti z
namenom zagotoviti bodoči projekt JZP.

1. Mesta Nowy Dwór Mazowiecki za zgodovinski "Solni
trg" in nabrežna območja .
2. Mesta Hnusta za vilo Petrivaldeskeho.
3. Mesta Buzet za palačo Versi.
4. Mestne občine Nova Gorica za Grad Rihemberk.

izvedene podskusne dejavnosti
za vzdržno rabo kulturne
dediščine in virov

Vse poskusne dejavnosti so načrtovane za lokacije
kulturne dediščine izrednega pomena.
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