VEČ O PROJEKTU

GreenerSites

PARTNERSTVO

Okoljska revitalizacija
industrijsko degradiranih
območij v srednji Evropi

V projektu GreenerSites sodeluje 11 partnerjev iz 5
držav srednje Evrope, ki si prizadevajo k izmenjavi
in nadgradnji znanj s področja celostnega okoljskega
upravljanja degradiranih območij.

OPIS IN NAMEN PROJEKTA
GreenerSites je transnacionalni projekt,
ki si prizadeva izboljšati okoljsko in
prostorsko stanje opuščenih ali premalo
izkoriščenih industrijskih območij kot
tudi upravljanje takšnih območij. To se
bo doseglo s pripravo strategij in orodij
temelječih na celostnem trajnostnem
pristopu. Končni cilj je prispevati k
čistejšim, bolj zdravim in privlačnim
funkcionalnim urbanim območjem
(FUO).

Mestna občina Celje

Mesto Benetke – vodilni partner
Pristaniška uprava pristanišča Benetke
Dežela Benečija

Pridruženi partnerji

Nemčija
ISW – Inštitut za strukturno politiko in
ekonomski razvoj
Ministrstvo za regionalni razvoj in transport
Saška-Anhalt

Pristaniška uprava pristanišča Reka
Mesto Reka
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3.7
MIO EUR
VREDNOST
PROJEKTA

V projekt GreenerSites je vključenih tudi 14
inštitucij, ki nastopajo kot pridruženi partnerji.
To so predstavniki pomembnih omrežij, ki na EU
ravni rešujejo problem upravljanja in saniranja
degradiranih območij, kot tudi organizacije (javne
in zasebne), ki so vključene v pilotna območja. Z
njihovim sodelovanjem bodo projektni partnerji
pridobili različne priložnosti za izmenjavo in
okrepitev strokovnih znanj, primerov dobrih praks
kot tudi širili projektne rezultate.

www.interreg-central.eu/GreenerSites

Kontakt
GreenerSites
Mestna občina Celje
+386 3 42 65 818
GreenerSites@celje.si
www.facebook.com/GreenerSites
www.linkedin.com/in/GreenerSites-project332b94133/
https://twitter.com/GreenerSites_Project

Financiranje

PROJEKTNIH
PARTNERJEV

DRŽAV

Slovenija

Italija

Hrvaška

5

Poljska
ARM SA – Razvojna agencija Mazovija
Mesto Solec Kujawski
Mesto Bydgoszcz

3.1

Projekt GreenerSites sofinancira transnacionalni
program Interreg SREDNJA EVROPA, ki spodbuja
sodelovanje pri skupnih izzivih območja srednje
Evrope.
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FUO

MIO EUR
SOFINANCIRANJE
ESRR

SPODBUJAMO
SODELOVANJE

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) z 246
mio eur podpira povezovanje inštitucij prek
državnih meja z namenom krepitve mest in regij v
Avstriji, Češki, Hrvaški, Italiji, Madžarski, Nemčiji,
Poljski, Slovaški in Sloveniji.
Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung
gemeinnützige Gesellschaft mbH

Solec Kujawski

City of Rijeka

Več o

GreenerSites
Projekt se je začel junija 2016 in se konča maja
2019.
Napredek in dosežke projekta lahko spremljate na
spletnih straneh:
www.interreg-central.eu/GreenerSites in
https://moc.celje.si/projekti/4906-GreenerSites

PROJEKTNO
IZOBRAŽEVANJE

ORODJA

PILOTNE
AKTIVNOSTI

9 strateških akcijskih načrtov, eden za vsako
projektno funkcionalno urbano območje, bo
pripravljenih v dveh fazah priprave.

2 transnacionalni izobraževanji, 9 lokalnih
izobraževanj in 8 obiskov pilotnih območij bo
organizirano za javne uslužbence in projektne
deležnike za krepitev njihove zmogljivosti izvajanja
učinkovitejših procesov revitalizacije degradiranih
območij na bolj trajnostni način.

GreenerSites projektni partnerji bodo razvili skupno
spletno GIS orodje, ki bo inštitucijam pomagalo
pri uspešnejšemu načrtovanju in upravljanju
revitalizacije degradiranih območij.

GreenerSites projektni partnerji bodo v okviru 11
pilotnih aktivnosti preverjali bolj trajnostne in
tudi nove tehnične rešitve na svojih degradiranih
območjih z namenom izboljšanja okoljskega stanja
na funkcionalnem urbanem območju.

Na podlagi analize degradiranih območij v prvi fazi
bodo v drugi fazi akcijski načrti opredelili potrebne
intervencije, ukrepe in vire za učinkovito upravljanje
degradiranih območij v funkcionalnih urbanih
območjih srednje Evrope.

projektnih
partnerjev

45
2.1

Za izboljšanje okoljskega upravljanja z degradiranimi
območji bo projekt GreenerSites razvil in izvedel
različne rešitve.
Glavni rezultati projekta bodo: orodja, akcijski
načrti, pilotne aktivnosti in projektno izobraževanje.
Za dosego prenosa rezultatov projekta izven
projektnega omrežja bo razvit Priročnik skupnih
pristopov za trajnostno okoljsko upravljanje
degradiranih območij. V njem bodo predstavljeni
glavni dosežki projekta. S priročnikom se načrtuje
srednjeročna okrepitev trajnostnega pristopa
projekta GreenerSites s prilagoditvijo rezultatov na
degradiranih območjih s podobnimi značilnostmi.

DEJSTVA IN
ŠTEVILKE
11

Rezultati

AKCIJSKI NAČRTI

MILIJONA

GreenerSites želi zagotoviti javnemu sektorju
nova znanja in spretnosti revitalizacije degradiranih
območij z namenom izboljšanja okoljskega stanja
degradiranih območij. To bo zmanjšalo negativne
vplive na okoliška naseljena območja.

GreenerSites orodje je predvideno kot informacijski
sistem za degradirana območja. Omogočalo bo
spletno sodelovanje javnih inštitucij, ki so vključene
v revitalizacijo degradiranih območij. Orodje bo
enostavno za uporabo zaradi vključitve le nujno
potrebnih kart in podatkov.
Preostali razviti orodji sta Priročnik skupnih
pristopov in Smernice za strateške akcijske načrte
funkcionalnih urbanih območij.

predvidenih projektnih
rezultatov do marca 2019

Eur za pilotne
aktivnosti na projektnih
funkcionalnih urbanih
območjih

9

strateških
akcijskih načrtov

350

vključenih ljudi v projektno
izobraževanje do avgusta 2018

3

razvita
orodja

V okviru vsake pilotne aktivnosti se bo preverjalo
specifični kritični vidik okoljskega upravljanja
degradiranega območja: strategije in orodja
revitalizacije, uvedba okoljskega monitoringa kot
tudi testiranje učinkovitosti remediacijskih metod.
Pilotne rešitve bodo zasnovane tako, da bo možna
njihova uporaba tudi na drugih degradiranih
območjih. Strategije in orodja bo mogoče
prilagoditi specifičnim zakonodajnim razmeram
posameznih držav.

11

izvedenih
pilotnih aktivnosti

