Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Nemecko
Dátum od-do: 23.11.-26.11.2011
Účastníci ZPC: Mgr. Katarína Kapišinská,
Ing. arch. Monika Šmiralová, PhD.,
Ing. arch. Dana Hausnerová.

Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Pracovná cesta sa uskutočnila do mesta Leipzig, za účelom účasti na kick-off stretnutí
projektu EPOurban, ktorého vedúcim partnerom je mesto Leipzig a hlavné mesto je
partnerom projektu.
Účastníkov privítal p. Gerkens, ktorý zastupoval vedúceho partnera projektu. Markus
Egermann (centrálne kontaktné miesto Nemecko) prezentoval hodnotenie projektu EPOurban
v rámci 3. výzvy Operačného programu Stredná Európa. Silnými stránkami projektu je
úspešné zapojenie partnerov z takmer celého oprávneného územia, presne stanovené ciele aj
cieľové skupiny, inovatívny prístup, dobré rozdelenie práce medzi partnermi, definovanie
komunikačnej a koordinačnej schémy a veľká pravdepodobnosť šírenia výsledkov projektu aj
na politickej úrovni. Naopak z jeho pohľadu slabými stránkami sú príliš tesný časový
harmonogram a vykonávanie kľúčových aktivít externe. P. Egermann zároveň zdôraznil, že
najdôležitejší je práve transfer výsledkov do každodenného chodu organizácií partnerov.
Hlavným výstupom je trvalý a udržateľný konzultačný systém so súkromnými vlastníkmi
bytov resp. domov, na základe ktorého sa predpokladá generovanie súkromných investícií.
Mike Reichmut predstavil organizačnú štruktúru projektu. P. Reichmut bude v projekte
vystupovať ak projektový manažér, p. Margrit Beier ako finančný manažér a od 2.1.2011 p.
Jana Fischer taktiež ako projektový manažér. Podporu manažmentu mesta Leipzig bude
vykonávať PP2 Aufbauwerk Leipzig - p. Lisa Lorenz, p. Rückert.
V nasledujúcom bloku každý partner vysvetlil problémy svojho mesta a motiváciu zúčastniť
sa na projekte EPOurban, svoje očakávania ale aj možné prekážky.
Mesto Leipzig čelí problému 60 000 opustených bytov v historických budovách prevažne na
hlavných uliciach (Georg Schumann Strasse), ktoré tak chátrajú a majitelia neprejavujú
záujem o ich rekonštrukciu, vzhľadom na to, že nájomné pri prebytku nájomných bytov je
príliš nízke, aby sa im táto investícia vyplatila.
Mesto Sopot je taktiež mestom s veľkým množstvom historických budov a takmer celé je
vyhlásené za kultúrne dedičstvo. Byty/domy vlastnia prevažne starí ľudia, ktorí nemajú
peniaze na ich rekonštrukciu alebo sú budovy zrekonštruované, čo však vedie k enormnému
navýšeniu nájmu až na 5000 €/m2. Táto skutočnosť mnohých ľudí vedie k tomu, že si hľadajú
bývanie v dvoch hraničiacich mestách Gdyna a Gdansk. Mesto zároveň zápasí s vlhkým
podnebím a vysokou mierou znečistenia ovzdušia, ktoré znehodnocujú budovy.
Asociáca pre regionálny rozvoj Voitsberg združuje 5 menších miest v Rakúsku, ktoré
navzájom spolupracujú. Tieto mestá chcú na základe best-practise príkladov zlepšiť
spolupráca súkromných vlastníkov.

Mesto Bolzano trpí naopak nedostatkom bytov no zároveň s hustou zástavbou. Podaril sa im
presadiť zákon, na základe ktorého v prípade eko-elektrifikácie budovy bude možné pristavať
ešte jedno poschodie. Pomocou tohto projektu chcú rozšíriť tieto informácie a poskytovať
konzultácie súkromným vlastníkom.
Mesto Celje je takisto ako mesto Sopron historické a nachádza sa v ňom veľa
archeologických nálezísk, čo taktiež sťažuje situáciu. V minulosti boli v centre mesta
umiestnené sociálne byty, ktoré si občania mohli odkúpiť za málo peňazí a v súčasnosti im
chýbajú finančné prostriedky na ich rekonštrukciu. V budúcnosti by preto chceli zriadiť aj
fond na podporu rekonštrukcie takýchto bytov v centre.
Mesto Praha sa zameralo na časť Praha 11, v ktorom sa nachádzajú staré panelové domy
a neudržiavané verejné priestranstvá, ktoré škaredia okolie. Mesto už začalo s konzultáciami
a zatiaľ malo pozitívny ohlas na túto aktivitu.
Mesto Bratislava zvolilo mestskú časť Petržalka ako svoju prípadovú štúdiu. Mesto by sa
chcelo zamerať na vytvorenie koncepcie pre statickú dopravu, koncepcie energetických úspor,
koncepcie rekonštrukcie fasád bytových domov a farebnosti, koncepcie pre verejné
priestranstvá, MHD a koncepcie pre občiansku vybavenosť.
Spoločnosť Academia Istropolitana Nova, ktorá vystupuje v projekte ako odborný/výskumný
partner mala prezentáciu o definícií, podmienkach a potrebách vytvorenia konzultačného
systému v jednotlivých krajinách.
Po predstavení jednotlivých partnerov nasledovala diskusia na témy, čo je potrebné zahrnúť?,
ako vidíme projekt?, ako sa dostať k súkromným vlastníkom? čo ďalšie vieme poskytnúť
partnerom?
Nasledujúci deň boli predstavené pracovné balíky tými partnermi, ktorí za ne zodpovedajú.
Všetky tieto prezentácie budú poskytnuté partnerom.
Vedúci partner vypracoval Comunication Plan, súčasť Dohody o partnerstve, ktorú budú
partneri môcť pripomienkovať v najbližšom čase. Na všetkých dokumentoch, ktoré sa týkajú
projektu je potrebné uvádzať logo programu Stredná Európa, Európskej únie, vetu
“This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme cofinanced by the ERDF.” a logo projektu. Logo projektu bolo odhlasované partnermi na
stretnutí. Webovú stránka vytvorí mesto Bolzano.
27.10.2011 podpísal vedúci partner zmluvu poskytnutí nenávratného fin. príspevku. Z toho
vyplýva, že Start-up Report bude potrebné vypracovať najneskôr do 27.1.2011. Pokiaľ STS
nepotvrdí adekvátnosť Start-up Reportu nebude možné vygenerovať Progres Report, na
základe ktorej sa budú žiadať aj finančné prostriedky z ERDF.
Všetky výstupy projektu, musia byť v angličtine, pričom národné výstupy musia obsahovať
aspoň anglický sumár.
Kontrolným termínom pre projekt bude koniec tretej periódy, dokedy musí byť vyčerpaných
210322,18 € z prostriedkov ERDF. V prípade nízkeho čerpania nám môžu byť krátené
prostriedky.
Okrem prezentácií a vzájomnej diskusie partnerov sa uskutočnili aj dve návštevy narušených
území: prehliadka územia pozdĺž Georg- Schumann- Strase a predstavili sa jednotlivé
projekty, ktoré prispievajú k regenerácií narušeného územia.
26.11. Bola zorganizovaná návšteva územia Lipsko Západ, kde prebiehajú úspešné
regeneračné aktivity iniciované samotným mestom a rôznymi občianskymi iniciativami. Boli
predstavené dobré príklady fungovania územného manažmentu území brownfield.

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
V tomto prípade sa jednalo o prvé stretnutie projektu EPOurban, kedy mali partneri projektu
stretnúť sa a prediskutovať svoje zámery a očakávania. Na základe prezentácií boli vysvetlené
procesy, ktoré vyžaduje Operačný program Stredná Európa, podľa ktorých partneri budú
v ďalšom období postupovať. Pracovné stretnutie považujeme za úspešné a z hľadiska
zdieľania informácií a skúseností z iných miest.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
V januári 2012 zabezpečiť interné stretnutie pracovníkov projektu.
V marci 2012 tlačová správa o konaní medzinárodného stretnutia partnerov projektu
EPOurban.

V Bratislave, dňa 29.11.2011

Podpis účastníka / účastníkov ZPC

