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SPOROČILO ZA MEDIJE

Publikacija: Od kreativnega mesta do kreativnega območja –
Smernice iz petih evropskih mest

Izšla je zaključna brošura o smernicah za kreativno regeneracijo degradiranih
območij v evropskih mestih. Brošuro so pripravili partnerji v projektu Kreativna
mesta, namenjena pa je pripravljavcem politik razvoja evropskih mest.
Projekt Kreativna mesta nudi podporo razvoju kreativnih industrij v petih evropskih
mestih: Genovi, Gdansku, Pécsu, Leipzigu in Ljubljani. Ker del podpore kreativnim
industrijam izhaja iz nabora orodij, ki bi jih najlažje uvrstili pod urbani razvoj, se del
projekta nanaša na potencialen razvoj izbranih petih območij v kreativni milje.
Projekt izhaja iz skupne projektne naloge, ki pojasni zgodbo kreativnega mesta,
kreativnega miljeja, in le-to razišče na primeru partnerskih mest. Projekt je
nadaljeval z izbiro petih urbanih območij, za katera so partnerska mesta pripravila
strokovno študijo, v kateri so bile analizirane možnosti razvoja izbranih območij v
kreativne miljeje.
Struktura samih študij je temeljila na stiku med pristopoma od spodaj in od zgoraj.
Pristop od spodaj je temeljil na sodelovanju z lokalnimi ustvarjalnimi skupnostmi,
pristop od zgoraj pa na analizi planskih dokumentov, ki se nanašajo na izbrana
območja. Namen je bil združiti pristopa v proces t.i. kreativne urbane regeneracije.
Preverjene so bile tudi možnosti iskanja evropskih sredstev za realizacijo projektov,
povezanih z regeneracijo izbranih urbanih območij.
Projekt se je zaključil s ponovnim združevanjem zgodb partnerskih mest. Tako so bili
oblikovani skupni zaključki pristopanja h kreativni regeneraciji degradiranih urbanih
območij na ravni evropskih mest. Ti so bili predstavljeni v brošuri z naslovom Od
kreativnega mest do kreativnega območja - Smernice iz petih evropskih mest.
Smernice naslavljajo oblikovalce politik razvoja mest v Evropi.
Več informacij na: www.creativecitiesproject.eu
Zaključna brošura Od kreativnega mest do kreativnega območja - Smernice iz
petih evropskih mest bo kmalu na voljo na spletni strani projekta v razdelku
OUTPUT: http://www.creativecitiesproject.eu/en/output.shtml
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Za dodatne informacije se obrnite:
Emilia Marieta Saglia, Mesto Genova
Vodja komunikacij na ravni projekta Kreativna mesta
E-pošta: emiliamarieta@comune.genova.it
Aidan Cerar, RRA LUR, Ljubljana
Vodja aktivnosti, povezanih z urbano regeneracijo, na ravni projekta
E-pošta: aidan.cerar@ljubljana.si
* * * **
Več informacij o projektu Kreativna mesta:
Spletna stran projekta Kreativna mesta:
http://www.creativecitiesproject.eu/en/index.shtml
Spletna stran RRA LUR:
http://www.rralur.si/aktualni-projekti/kreativna-mesta/
Facebook Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE):
http://www.facebook.com/pages/Regionalni-Center-KreativneEkonomije/407509765956380
Partnerji v projektu so mesta Gdansk, Genova, Leipzig, Ljubljana in Pécs.
Slovenska partnerja:
-

Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Trajanje projekta:
01. 01. 2010 - 31. 05. 2013
Dodatne informacije o aktivnostih v okviru projekta v Ljubljani:
Nataša Mršol, RRA LUR, Ljubljana
Vodja projekta Kreativna mesta
E-pošta: natasa.mrsol@ljubljana.si
Telefon: 01/306-19-23

