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BAIA MARE
Med 10. in 11. marcem 2014 je bila organizirana druga delavnica projekta. Namen je bil začetek priprave kompleksne prostorske strategije za razvoj regije Baia Mare Metropolitan Area.
Cilji delavnice so bili:
 Izbira in rangiranje najboljših rešitev za težke probleme
regije Baia Mare Metropolitan Area;
 Povezava lokalnih potreb po razvoju z nacionalnimi in
regijskimi okviri za 2014–2020 (pogodba o partnerstvu,
regionalni izvedbeni program, regionalni program za razvoj);
 Povezava programov/projektov medobčinskih razvojnih
organizacij, lokalnih podpornih skupin za podeželje, podjetij in pa projektov regijskega sveta Maramures;
 Aktiviranje lokalnega urbanega akcijskega tima in priprava njegove končne oblike, ki bo delovala v okviru urbanega centra regije Metropolitan Baia Mare;
 Krepitev dialoga in vključenosti, kar se bo nadaljevalo tudi
po končanju projekta.

HERCEG NOVI
Druga delavnica STATUS je bila v Herceg Novem od 17. do 19. marca 2014. Pred delavnico so bili izvedeni pripravljalni
sestanki, ki se jih je udeležila partnerska skupina STATUS iz Herceg Novega. Delavnice so se udeležili povabljeni nosilci
iz različnih lokalnih organizacij, podjetij javne komunale, opazovalci in predstavniki lokalnih oblasti. Povabljeni strokovnjaki: krajinska arhitektka Milica Berberović, prometni inženir Zoran Bijelić in gradbena inženirka Jelena Djaković so
se udeležili srečanja in aktivno prispevali k dosežkom druge delavnice. Spregovorili smo o problemih, ki jih je definirala
prva delavnica in preučili rešitve, ki se tičejo:
 okolja (urbanega in naravnega),
 mobilnosti in dostopnosti,
 poslovnega okolja,
 strukture oblasti in večanja moči lokalnih skupnosti glede odločanja,
 javnih prostorov in urbane obnove/regeneracije.
Vse teme in odgovori so se nanašali na razvoj turizma in infrastrukture, nanašali so se na projekte, ki
so v teku, na strategije in načrte. Preučili smo argumente za in proti, kakor tudi možne konflikte, ki bi
nastali na stopnji implementacije. Ugotovljeni so
bili finančni viri in odgovornost, upoštevaje lokalne
zmogljivosti, javno-zasebno partnerstvo in že izkazano zanimanje zasebnih podjetij. Na drugo delavnico so bili povabljeni tudi mediji. V dveh dnevnih časopisih Pobjeda in Dan ter na lokalni televiziji so bili
objavljeni intervjuji in poročila. Radio Herceg Novi je
napovedal drugo delavnico in objavil pred delavnico
pripravljen pogovor, iste informacije so bile objavljene tudi na spletni strani www.hercegnovi.me.

SATU MARE
Projektna skupina je 20. in 21. marca 2014 pripravila drugo delavnico projekta Status. Na drugi delavnici so šli pogovori v nadaljnjo
smer priprave osnutkov rešitev, izluščenja ciljev in vodili k prepoznavanju in ovrednotenju možnih prednostnih posegov za reševanje konkretnih problemov. Udeleženci so se obenem trudili, da bi
našli možnosti za njihovo financiranje.
Doprinos, ki ga je prineslo drugo srečanje, se bo zabeležil v osnutek strateške agende Satu Mare, o katerem bo govora med tretjo
delavnico v juliju 2014. Tako bo septembra letos dokument pripravljen za javno obravnavo.

ABRUZZO
Delavnice »Prostorski vidiki regijskih programov unije
2014/2020«, organizirane v okviru evropskega projekta
STATUS, ki se ukvarja s tematikami v zvezi s trajnostnim
prostorskim razvojem mest in promovira lokalne razvojne metodologije, temelječe na participatornih načrtovalskih orodjih, se je udeležil tudi predsednik dežele Abruci,
Gianni Chiodi.

Postopek zahteva, da je treba koordinirati vse možne vire
evropskih sredstev, da bi tako našli ustrezne vire za vsako
od omenjenih področij. Tako bi lahko pripravili učinkovito
delovno strategijo.

Med delavnico, ki so se je udeležili tako zainteresirane
strani in partnerji, je bila poudarjena priložnost, da se zadrži pogovore o koncesijah za vode in reke, kot procesih
Delo se je osredotočilo na prikaz postopkov, ki jih vsebuje prostorskega načrtovanja s pogajanji, ki so prioritete innovi načrt pokrajinskih programov ter posledice teh de- vestiranja iz sredstev programa 2014–2020.
janj na lokalni prostor.
Vsi podrobneje obravnavani projekti bodo uresničeni, da
Predsednik je poudaril, da so glede na novo zamišljene bi tako razvijali skupne politike, ki so usmerjene k proceposege, glavni stebri lokalne strategije krizna področja, som lokalnih sprememb, omejevanju posegov na zemljiodročna področja, urbana območja in koncesije upravlja- šča, rehabilitaciji degradiranih območij ter s skupnimi cilji
nja skupnega dobrega voda in rek.
in načrti, navezujočimi se na smernice, ki so bile določene
v tem lokalnem programskem obdobju.

KAVALA
V Kavali je v treh dneh, med 17. in 19. marcem 2014, potekala tretja lokalna delavnica projekta STATUS. Prva dva
dneva je bila delavnica v prostorih hotela Philippion v mestu Krinides v občini Kavala, tretji dan pa je bila v pisarnah
občine Kavala.
Cilji druge delavnice so bili večplastni, saj je bila ta delavnica nadaljevanje prve, in se je torej nadaljevalo vključevanje konkretnih deležnikov na eni strani, po drugi strani
pa se je še naprej iskalo najboljše rešitve za urbane probleme. Tako lahko cilje druge delavnice strnemo kot naslednje:
 Določiti najbolj realistične in uresničljive rešitve za
pomembne teme, ki jih je določila prva delavnica;
 Poiskati nove zamisli z novimi pristopi, da bi prišli
do rešitev teh problemov;
 Opredelitev konkretnih in specifičnih projektov in
območij, ki se jih bo obravnavalo skozi strategijo;
 Določitev potrebnih orodij, metodologij in tehnik;
 Določitev prednostnih nalog glede reševanja problemov, ki so že definirani;
 Utrjevanje dvostranske interakcije med odločevalci
in lokalno skupnostjo;
 Utrjevanje ozaveščenosti javnosti o projektu in njegovem prispevku za lokalna območja.

Koordinacija

Delavnica se je izkazala za zelo plodovito, opredelila je
rešitve in konkretizirala probleme, specifične za območje
posegov, ki so dodani k že prepoznanim v prvi delavnici.
Udeleženci in odločevalci so se poenotili glede glavnih
tem in problemov iz prve delavnice, kot tudi o pomembnosti, da se zanje poiščejo najboljše rešitve. Delavnica je
tudi pokazala, da so se glavni deležniki strinjali in razumeli širino opredeljenih problemov in se bodo pridružili delovni urbani skupini, ki bo delovala z njihovo predanostjo
in velikim zanimanjem.
Prepoznane so bile glavne prioritete:
 Dostopnost in urbani razvoj: razvijanje transportne
infrastrukture, medsebojna povezanost železnice
in letališč ter povečanje dostopnosti do arheoloških
najdišč in verskih krajev;
 Turizem: organiziranje kulturnih dejavnosti, promoviranje zdraviliškega turizma (blatne kopeli), učinkovitejše pozicioniranje domačih blagovnih znamk,
privabljanje večjega števila turistov.

Kontaktni osebi v Sloveniji

Io Chatzivaryti – koordinatorka projekta
Občina Kavala, Grčija
consultants@dkavalas.gr
dr. Pietro Elisei – vsebinski vodja
Urbasofia
dr.pietro.elisei@gmail.com
Joep de Roo – projektni vodja
Eurodite
deroo@eurodite.com

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

STATUS je projekt, ki ga podpira
Program Jugovzhodna Evropa (SEE Programme) 2007 – 2013.
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Pričujoči dokument odraža mnenja avtorjev prispevkov, zato organ upravljanja JV Evropa
ni odgovoren za kakršno koli uporabo, ki bi temeljila na tukaj objavljenih informacijah.
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