Pentru mai multe informaţii:

O sansa pentru orasul tau!

Principii europene privind regenerarea urbană
http://ec.europa.eu/regional_policy
Portalul EUKN – reţeaua europeană de
cunoştinţe în domeniul urbanismului
www.eukn.org
Experienţe şi bune practici de regenerare urbană
http://urbact.eu
Programul Operaţional Regional (POR)
www.inforegio.ro
Un proiect de regenerare urbană aduce:

• un nou mod de administrare a oraşului,
bazat pe o strategie de dezvoltare
a localităţii, elaborată împreună cu
cetăţenii.
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• protejarea şi ameliorarea mediului
urban, pentru obţinerea unei dezvoltări
urbane durabile,

B-dul Naţiunilor Unite
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• egalitate de şanse, inserţie socială şi
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă,

B-dul Libertăţii

• prosperitate economică şi noi locuri de
muncă,

P-ţa Constituţiei
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Un proiect de regenerare urbană cere:
• cooperarea între instituţiile administraţiei publice la nivel central şi local,

Avem nevoie de regenerare urbană!

• cunoaşterea realităţilor locale şi identificarea nevoilor de intervenţie,
• elaborarea şi implementarea de politici, programe şi proiecte realiste de
regenerare urbană,
• parteneriat cu comunitatea locală,
sprijin şi deschidere către dialog cu
structurile societăţii civile,
• campanii de informare şi implicarea
mass media în proiect.

regenerarea urbanĂ

infoRMEAZă-TE!
Punct de informare:
Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5
Bucureşti, ROMÂNIA
Tel. 0372.111. 409
E-mail: info@mdlpl.ro
www.mdlpl.ro

principii şi practici europene

ETAPELE REALIZĂRII UNUI PROIECT
de regenerare urbană

CE ÎNSEAMNĂ REGENERARE URBANĂ?
Regenerarea urbană urmăreşte revitalizarea zonelor urbane aflate în dificultate:
 Reabilitarea patrimoniului reprezentat
de cartierele istorice.
 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în
cartierele de blocuri.
 Amenajarea şi înfrumuseţarea spaţiului
public – pieţe, scuaruri, parcuri, mobilier
urban.
 Modernizarea infrastructurii urbane
– reţele de apă, gaz, electricitate, drumuri
şi reţele de transport în comun.
Principii europene generale enunţate in
Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene
Durabile:
• Utilizarea abordării integrate în politici
de dezvoltare urbană.
• Concentrarea acţiunilor asupra zonelor
urbane defavorizate.
• Crearea unor spaţii publice de calitate.
• Reabilitarea mediului fizic.
• Corelarea reabilitării cadrului construit
cu măsuri sociale şi economice.
• Participarea populaţiei la elaborarea şi
implementarea strategiei de dezvoltare
urbană.
• Politici de educare a populaţiei.

ELABORAREA STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE A ORAŞULUI
Analiza situaţiei actuale a oraşului din
perspectiva demografică, economică, a
mediului urban şi a încadrării oraşului în
sistemul urban naţional şi regional.
Stabilirea obiectivelor, elaborarea politicilor, programelor şi proiectelor.

PLANIFICAREA INTEGRATĂ A
DEZVOLTĂRII ZONEI DE ACŢIUNE URBANĂ
Cercetarea zonei de acţiune urbană.
Elaborarea strategiei de dezvoltare a zonei
care are nevoie de regenerare urbană.
Elaborarea programului de acţiune.

FINANŢAREA PROIECTELOR DE
REGENERARE URBANĂ
Identificarea surselor de finanţare: bugetul
de stat, bugetul local, fonduri UE, fonduri
private, sume, termene şi responsabilităţi.
Planificarea investiţiilor şi
planului de investiţii publice.

elaborarea

MANAGEMENTUL PROIECTULUI DE
REGENERARE URBANĂ
Crearea şi asigurarea funcţionării structurii care asigură managementul proiectelor.

CINE SE POATE IMPLICA
în proiecte de regenerare urbană?
Actorii urbani din sectorul public
• Experţi ai administraţiei publice.
• Servicii tehnice ale administraţiei locale
şi factori de decizie.
• Aleşii locali.
• Managerii departamentelor de profil.
Actorii urbani din sectorul privat
• Experţi în diverse domenii ale dezvoltării
urbane: urbanişti, ingineri, sociologi, antropologi, jurişti, economişti, ecologi,
geografi, peisagişti, arhitecţi.
• Societăţi comerciale furnizoare de servicii în zonă.
• Asociaţii ale firmelor (patronate).
• Lideri de opinie în domeniul afacerilor.
• Instituţii financiare.
Actorii urbani ai societăţii civile
• Proprietari de clădiri şi terenuri.
• Proprietari şi asociaţii de proprietari.
• Chiriaşi şi asociaţii de chiriaşi.
• Mass-media.
• Organizaţii non-guvernamentale naţionale şi internaţionale.
• Şcoli şi universităţi.

