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Projekt STATUS
Koordinatorka projekta:
Io Chatzivaryti, Občina Kavala, Grčija – consultants@dkavalas.gr
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Vsebinski vodja:
dr. Pietro Elisei, Urbasoﬁa – dr.pietro.elisei@gmail.com
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Projektni vodja:
Joep de Roo, Eurodite – deroo@eurodite.com
STATUS je projekt, ki ga podpira
Program Jugovzhodna Evropa (SEE Programme) 2007 – 2013.

• začetek / zaključek projekta: dec. 2012 – nov. 2014
• celotni proračun projekta: 1.874.105,00 EUR
• prispevek ERDF: 1.459.131,25 EUR
• prispevek IPA: 133.858,00 EUR
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Občina Kavala, Grčija
Združenje za medobčinski razvoj Alba Iulia, Romunija
Metropolitansko združenje Baia Mare, Romunija
Fundacija Graphitech, Trento, Italija
Srednjeevropski inštitut za tehnologijo ALANOVA CEIT,
Avstrija
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Slovenija
Pokrajina Foggia, Italija
Občina Schwechat, Avstrija
Dežela Abruci – Direktorat za splošne zadeve, zakonodajo in
EU politike, zunanje zadeve, energijo, okolje, parke, Italija
Gospodarska zbornica občine Drama, Grčija
Občina Satu Mare, Romunija
Občina Herceg Novi, Črna gora
Razvojna agencija občine Temerin, Srbija

Kontaktni osebi projekta STATUS v Sloveniji:
Boštjan Cotič – vodja projekta
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
bostjan.cotic@uirs.si
Barbara Mušič – strokovna koordinatorka, vodja stikov z javnostmi
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
barbara.music@uirs.si

Projekt STATUS
PROSTORSKE
STRATEGIJE
ZA URBANE SISTEME
malih in
srednje velikih mest

Pridruženi strateški partnerji:
Romanian Register of Urban Planners, RUR, Romunija; Ministry of
Regional Development and Public Administration, Romunija; International Society of City and Regional Planners, ISOCARP, Nizozemska;
National Town Planning Institute, INU, Italija; International Federation
for Housing and Planning, Nizozemska; State Scientiﬁc and Technical
Centre for intersectorial & regional problems of the Environmental
Safety and Resource Conservation Centre EcoResource, Ukrajina; Royal
Institution of Chartered Surveyors International (RICS Int), Belgija;
Global City Indicators Facility, Kanada.

http://status.uirs.si
www.seecityplatform.net

www.seecityplatform.net

status.uirs.si

Ciljne skupine projekta STATUS:

Cilji projekta STATUS:

mesta; občine; prostorski načrtovalci v javnem in zasebnem
sektorju; politiki in odločevalci; lokalna civilna združenja;
investitorji; državne in regionalne javne institucije; raziskovalci s področja mestnega in regionalnega razvoja; gospodarske zbornice; obrtne zbornice in združenja ter drugi déležniki.

seznanitev mestnih občin jugovzhodne Evrope s celovitimi
urbanimi razvojnimi pristopi in načrtovalskimi orodji;

Ciljne skupine bodo tekom projekta STATUS aktivno
vključene v načrtovalske procese, na podlagi katerih bodo
oblikovani strateški razvojni programi in strategije. Aktivno
bodo vključene tudi pri oblikovanju urbanih središč/centrov
ter mestne spletne platforme znanja SEE-WP.

PROSTORSKE STRATEGIJE ZA URBANE SISTEME
Projekt STATUS obravnava problematiko neskladnega mestnega in regionalnega razvoja na območju Jugovzhodne Evrope
in sosednjih držav. Partnerji iz sedmih držav bodo tekom
projekta skupaj razvijali pristope, ki bodo pomagali mestom in
regijam pri izdelavi trajnostnih mestnih zasnov in prostorskih
strategij s pomočjo participatornih načrtovalskih orodij.
Namen projekta je obogatitev nabora načrtovalskih orodij za
potrebe razvoja, regeneracije in upravljanja v sistemih
poselitve na območju programa Jugovzhodne Evrope.
Projekt STATUS bo mestom, partnerjem projekta, pomagal
razviti celovite razvojne programe in prostorske strategije ter
skupaj z lokalnimi deležniki razvil urbana središča/centre kot
točke za oblikovanje mestnih strateških razvojnih vizij. Rezultati, primeri iz prakse in nastajajoče mestne mreže bodo
predstavljene na mestni spletni platformi znanja SEE-WP
(www.seecityplatform.net).

malih in srednje velikih mest

vzpostavitev različnih oblik sodelovanja in izpostavitev
poslovnih priložnosti med ključnimi deležniki in malimi ter
srednje velikimi mesti skozi promocijo operativnih
partnerstev med občinami, investitorji, raziskovalnimi
inštitucijami ter terciarnim sektorjem;
izdelava mestne spletne platforme znanja za izmenjavo
urbanih in prostorsko razvojnih tematik;
oblikovanje postopka in vsebine za zagon in organizacijo
lokalnih procesov za potrebe oblikovanja urbanih prostorsko načrtovalskih programov v vseh pilotnih območjih
teritorialnih partnerjev ter oblikovanje urbanih
središč/centrov v treh partnerskih mestih.

Mesta se v 21. stoletju soočajo z izzivom konkurenčnosti na
eni ter ohranjanjem blaginje na drugi strani. Veliko mest na
območju Jugovzhodne Evrope zaradi pomanjkanja integralnih strategij, načrtovalskih orodij ter orodij za potrebe upravljanja težko konkurira mestom drugod po Evropi.
Cilj projekta STATUS je zmanjševanje razvojnih razlik mest
Jugovzhodne Evrope na področju kakovosti bivanja ter
zmogljivosti v primerjavi z mesti zahodne Evrope.
Projekt STATUS bo pomagal partnerskim mestom oblikovati
prostorske strategije in razvojne politike temelječe na
uravnoteženem teritorialnem razvoju ter zagotavljanju
globalne konkurenčnosti.

Projektne aktivnosti:
mednarodno projektno in ﬁnančno vodenje • aktivnosti komuniciranja • uvajanje in zagon • urbano programiranje • urbani centri • platforma znanja

www.seecityplatform.net

status.uirs.si

