
Názov  projektu :       Green management plans for European urban and peri-urban 
Landscapes Projektov á  skratka:  EUROSCAPES

Trvanie  projektu:     10/2009 – 10/2012

Lead  partn er:  Intermunicipal authority of Marne-la-Vallée Val Maubuée (FR)        
Slove n s k ý  projekto vý  partn er:  Slovenská Technická Univerzita – Fakulta 
architektúry 

Ostatní  partn eri  projektu:

Municipality of Loures PT
Stadt Wetzlar (as Lead partner for City-Region Gießen-Wetzlar: the inter-
town Working-Group 4 municipalities)

DE

Vice-Ministry of Land Management of the Canarian Government ES
Sigulda district council LV
Sapienza University Rome - DIPTU - Department of Territorial and Urban 
Planning

IT

Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA) HU
SOUTH-EAST REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RO
MUNICIPALITY OF TRIKALA - TRIKALA'S MUNICIPAL ENTERPRISE 
FOR SOCIAL DEVELOPEMENT

EL

Granollers city council ES
Municipality of Torun PL
European New Towns Platform BE
Thames Gateway London Partnership UK

                                                    

Výška  finan n ej  pomoci  na  projekt:č  

                                          celkový rozpočet 2 217 400,00 €  ERDF: 1 767 790,0 €

Výška  finan n ej  pomoci  pre  slove n s k é h o  projekto v é h o  partn erač : 
                                          celkový rozpočet: 147 500,00 €    ERDF: 125 375,00 € (85%)
                                                     
Popis  projektu:  Projekt EUROSCAPES je medzinárodnou víziou a projektom iniciatívy 
INTERREG IVC so 14 partnermi pochádzajúcimi z trinásť krajín Európskej únie: Belgicko, 
Francúzsko,  Nemecko,  Grécko,  Maďarsko,  Taliansko,  Lotyšsko,  Poľsko,  Portugalsko, 
Rumunsko,  Slovensko,  Španielsko  a Veľká  Británia.  Partneri  spolupracujú  za  účelom 
nevyhnutného  riešenia  problémov  s manažmentom  prírodného  a kultúrneho  prostredia 
v mestských  a predmestských  zónach,  a to  na  interregionálnej  úrovni  a udržateľným 
spôsobom.  Riešenie  problematiky  prostredia  a jeho  nadväzujúcich  problémov  v husto 
osídlených  a kontrastných  mestských  oblastiach,  zabráni  strate  špecifickosti  a identity, 
a tiež  pomôže  naplno  využiť  tieto  oblasti.  Mestské  a predmestské  oblasti  čelia 
demografickým  zmenám,  problémom  kvôli  zmene  klímy,  zvyšujúcim  sa  ekonomickým 
obmedzeniam,  environmentálnym  výzvam,  atď.  Je  to  výmena  osvedčených  postupov 
a expertíz,  ktorá pomôže regionálnym a lokálnym úradom k vyššej  efektivite v ochrane, 
zachovaní a zlepšovaní ich prírodného a kultúrneho prostredia udržateľným spôsobom.     

         



Ciele  projektu:   Hlavným  cieľom  projektu  EUROSCAPES  je  ponúknutie  modelu 
nového manažmentu pre spomenuté prostredie, ktoré bude zároveň dôležitým nástrojom 
politík  na  implementovanie  cieľov  European  Landscape  Convention  treaty  (zmluvy 
Konvencie  európskeho  prostredia  ). Projekt  má  4  ďalšie  ciele.  Prvým  je  výmena 
operačných  nástrojov  a pomôcok  na  lepšie  riadenie  prírodných  a kultúrnych  prostredí 
v mestských  a predmestských  oblastiach.  Druhým  cieľom  je  výmena  a vytvorenie 
teritoriálnych  plánov  udržateľného  manažmentu  prostredia  vrátane  odporúčaní  politík, 
vzdelávania a plánov senzibilizácie. Tretím cieľom je vytvoriť všeobecný model stratégie 
manažmentu udržateľného prostredia, ktorý by sa dal preniesť do akéhokoľvek vo veci 
kompetentného  miestneho  úradu.  Posledným,  štvrtým  cieľom  je  v jednotlivých 
partnerských  krajinách  aktívne  zapojiť  kompetentné  osoby  a tiež  politických  činiteľov 
v spomenutých výmenách skúseností.

O akávan é  výsl ed ky  projektu:č  Hlavnými  výsledkami  projektu  budú  vylepšené 
postupy a nástroje  politík  manažmentu  lokálneho  alebo regionálneho prostredia,  a tiež 
v neposlednom  rade  viac  udržateľné  živé  prostredie.  Medzi  hmatateľnými  výsledkami 
projektu bude tiež príručka osvedčených postupov a štúdia odporúčaných politík, ktorá sa 
bude venovať  použitiu Plánu manažmentu prostredia (Landscape Management Plan - 
LMP)

         


