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KTO SME

Podporujeme a rozvíjame investície 
do revitalizácie historických budov s 
využitím súkromného financovania 
prostredníctvom schém verejno-
súkromného partnerstva (PPP).

Čo robímeRevitalizácia 
historických budov 
prostredníctvom 
schém verejno-

súkromného 
partnerstva

RESTAURA
ZISTI VIAC O PROJEKTE

Partneri zo štyroch krajín strednej Európy spojili svoje 
sily za účelom zvýšenia kapacít pre trvalo udržateľné 
využívanie kultúrneho dedičstva a zdrojov.

Poľsko
 - Mesto Nowy Dwór Mazowiecki – Vedúci Partner
 - Inštitút pre Verejno-súkromné partnerstvo  

 - Nadácia na ochranu krajiny

Náš projekt je financovaný programom Interreg 
Central Europe, ktorý podporuje spoluprácu v 
oblasti spoločných výziev v strednej Európe.

Finančné prostriedky z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja vo výške 246 miliónov EUR 
podporujú inštitúcie, ktoré spolupracujú  na 
zlepšení miest a regiónov v Rakúsku, Chorvátsku, 
Českej republike, Nemecku, Maďarsku, 
Taliansku, Poľsku, Slovensku a Slovinsku.

Kto nás podporil

Slovinsko
 - Mesto Nova Gorica
 - Fakulta obchodných štúdií
 - Výskumné centrum Slovinskej akadémie 
   vied a umenia

Slovensko
 - Mesto Hnúšťaa
 - Agentúra pre rozvoj Gemera 

Chorvátsko
  - Mesto Buzet 
 - Inštitút pre rozvoj a medzinárodné vzťahy 

Externá projektová podpora
 - Inštitút pre európske projekty

Zámok Rihemberk, Mesto Nova Gorica, Slovinsko –
jedna z pilotných akcií projektu RESTAURA.
 Foto: Leo Caharija.



Výstupy Tréning Dokumenty a nástroje Pilotné akcie

FAKTY 
A ČÍSLA

Výsledkami projektu budú stratégie a akčné 
plány, nástroje, pilotné akcie a workshopy pre 
verejné orgány ochotné zrekonštruovať a priniesť 
nový život do opustených a zničených historických 
budov pomocou modelov PPP. RESTAURA združuje 
4 krajiny: Poľsko, Slovensko, Slovinsko a 
Chorvátsko. V každej z týchto krajín sa projektu 
zúčastňujú verejné a súkromné inštitúcie 
(miestne orgány, výskumné a vzdelávacie 
inštitúcie, združenia PPP a mimovládne 
organizácie, rozvojové agentúry), ktoré spoločne 
rozvíjajú a realizujú výstupy projektu v téme, 
ktorá je pre členské štáty EÚ zo strednej Európy  
veľmi nová a je potrebná nadnárodná výmena 
skúseností.

Školenie a posilnenie kapacít 
verejného sektora.

RESTAURA bude podnecovať profesionálov k 
zvyšovaniu ich schopnosti revitalizovať budovy, 
ktoré sú kultúrnym alebo historickým 
dedičstvom, a to práve pomocou prístupu PPP. 
Tento prvý špecifický cieľ vyplýva z intervenčnej 
logiky projektu RESTAURA, že môžeme urobiť 
zmenu iba školením a zvyšovaním povedomia a 
kompetencií odborníkov zapojených do budúcich 
projektov PPP. RESTAURA zlepší zručnosti 
inštitúcií, ktoré sa podieľajú na projekte, a tiež 
cieľových skupín, ktoré čelia podobným výzvam, 
pričom sa zohľadnia také aspekty ako 
revitalizácia, ochrana, finančné, právne a 
technické aspekty.

Lepšie stratégie a testovacie nástroje na 
identifikáciu potrieb oživenia dedičstva 
a lokalít pre plné využitie schém PPP.

V priebehu projektu budú vytvorené a vyvinuté 
nasledovné dokumenty a nástroje na definovanie vízie, 
cieľov a priorít v revitalizácii historických budov a miest:

Príručka o PPP v projektoch obnovy dedičstva,
RESTAURA Helpdesk,
4 Integrované plány revitalizácie kultúrneho dedičstva,
Sprievodca - PPP v stratégiách revitalizácie dedičstva,
Usmernenie - PPP v projektoch oživenia dedičstva - 
plánovanie a príprava,
Interaktívny webový nástroj pre využívanie PPP v 
revitalizačných projektoch.

Pilotné akcie sa budú realizovať v 4 
mestách, ktoré ukazujú možnosti 
využitia prístupu PPP pre stavebné 
dedičstvo.

Nasledujúce 4 pilotné akcie sú plánované s 
cieľom obstarania budúceho projektu PPP:

1. Mesto Nowy Dwór Mazowiecki pre historické
"Saltové námestie" a nábrežie.

2. Mesto Hnusta pre Petrivaldského vilu.
3. Mesto Buzet pre palác Versi.
4. Mesto Nova Gorica pre hrad Rihemberk.

Všetky pilotné akcie sa odvolávajú na historické 
lokality s vysokou hodnotou kultúrneho dedičstva.

Pilotné akcie realizované na trvalo 
udržateľné využívanie kultúrneho 
dedičstva a zdrojov

pilotné akcie

projektový 
partneri

Nedostatok finančných zdrojov väčšiny vlád ostáva 
jedným z hlavných problémov pri ochrane a zachovaní 

kultúrneho dedičstva. Táto otázka má mimoriadny 
význam pre región strednej Európy, kde búrlivá 
história a geopolitická rekonfigurácia viedli k 
veľkému počtu zanedbaných alebo opustených 

historických budov, ktoré až dodnes trpia trvalým 
poškodením. Tieto budovy sú často spojené s 
degradovanými oblasťami s hospodárskymi a 

sociálnymi problémami, ktoré si vyžadujú okamžitý 
zásah.

RESTAURA sa zameriava na identifikáciu, 
testovanie, hodnotenie a propagáciu osvedčených 
postupov v oblasti verejno-súkromného partnerstva 
pri revitalizácii historických miest a budov. PPP 
umožňuje kombinovať aktíva a zručnosti verejného 
a súkromného sektora a súčasne chrániť zdroje 
dedičstva. S obmedzenými verejnými zdrojmi 
(národné fondy a fondy EÚ) je zapojenie 
súkromného financovania a odborných znalostí 
prostredníctvom PPP jedinou alternatívou na 
zachovanie a riadenie jedinečného stavebného 
dedičstva strednej Európy. Doteraz existuje len 
niekoľko príkladov PPP v revitalizačných projektoch 
v Európe, no RESTAURA je ochotná naštartovať 
skutočnú zmenu v používaní PPP v strednej Európe.

Revitalizácia historických 
budov prostredníctvom 
schém verejno-súkromného 
partnerstva
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