
Projekt USEAct
„Rozšírenie mestského centra a jeho oživenie“



MESTO NITRA

NA ÚVOD

• Mesto Nitra bolo od februára 2013 partnerom v projekte USEAct (trvalo-udržateľné
územné opatrenia) v rámci oblasti „Obnova miest“. Ide o jeden z 56 projektov
programu URBACT II - európskeho programu, zameraného na spoluprácu miest a
podporu udržateľného rozvoja miest, spolufinancovaného Európskou úniou
(Európsky fond regionálneho rozvoja).

• Cieľom projektu bolo hľadanie a definovanie nových spôsobov a nástrojov, ako
vytvoriť v existujúcom zastavanom území miest optimálne podmienky pre život
obyvateľov v rôznych oblastiach (bývanie, pracovné príležitosti, atď.) tak, aby
nedochádzalo k vysídľovaniu centier miest a negatívnemu záberu krajiny a
poľnohospodárskej pôdy. Súčasne sa projekt zameriava na rozvoj stavebníctva a
realitnej sféry, využitie existujúcich územných rezerv (brownfields), dedičstva
historickej zástavby, zníženie spotreby energie v budovách a nákladov na ďalšie
budovanie infraštruktúry.



MESTO NITRA

SPOLUPRÁCA NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

• Neapol (Taliansko) - Vedúci partner projektu 
• Viladecans (Španielsko) 
• Ostfold (Nórsko) 
• Buckinghamshire (Veľká Británia) 
• Trieste (Taliansko)
• Riga (Lotyšsko) 
• Barakaldo (Španielsko) 
• Baia Mare (Rumunsko)  
• Dublin (Írsko)
• Nitra (Slovensko)
• Istanbul (Turecko) - pozorovateľ



MESTO NITRA

• Účasť na tematických seminároch /urbanistické koncepcie, záber pôdy, manažment 
rozvoja sídla ... /

• Organizácia medzinárodného mítingu so zameraním na hosťujúce mesto /Nitra, 
október 2013/

• Spracovanie a prezentovanie prípadových štúdií /príklady obnovy brownfields, 
priestorové a územné plánovanie, dotačné schémy a pod./

• Bilaterálne a trilaterálne mítingy /sociálne bývanie, informačné technológie – GIS, 
využívanie pamiatkovo chránených objektov ... /

• Metódy a modely financovania
• Integrované územné stratégie – väzba na IROP a RIUS /tURM/
• Výmena skúseností na báze ponuky a dopytu

Projektové aktivity



MESTO NITRA

SPOLUPRÁCA NA MIESTNEJ ÚROVNI
Vytvorenie Miestnej podpornej skupiny /ULSG/

ULSG Nitra

Verejné inštitúcie

Volení zástupcovia

Tretí sektor

Univerzity

Súkromný sektor

• Krajský pamiatkový úrad v Nitre

• Mestský úrad v Nitre

• Ministerstvo dopravy .... SR

• ARTUR

• Naše Dvory, Štúdio 21

• Primátor mesta Nitry
• Slovenská technická univerzita

/Oddelenie priestorového plánovania/

• Slovenská poľnohospodárska univerzita

/Fakulta ekonomiky a manažmentu/

• Združenie stavebných podnikateľov Slovensko

• San – HUMA ´90 Architektonický ateliér

• Na Kupeckej

Miestni podnikatelia



MESTO NITRA

• Príprava a tvorba „miestneho akčného plánu“ /LAP/
• Téma: „Rozšírenie mestského centra a jeho oživenie“
• Definovanie rozsahu riešeného územia, analýza súčasného stavu, stanovenie 

cieľov a krokov k ich naplneniu, hľadanie možných zdrojov financovania
• Komunikácia s verejnosťou

Projektové aktivity

Strom problémov



MESTO NITRA

6 spoločných stretnutí, 10 bilaterálnych rokovaní v Nitre a Bratislave ....



MESTO NITRA

Miestny akčný plán
• V rozpočte projektu 10 000€ na spracovanie expertíz, analýz

a východísk pre jeho tvorbu

• Jednoduchý, čitateľný a stručný materiál zameraný na
krátkodobú až strednodobú víziu aspektu rozvoja sídla

• V rámci projektu USEAct sa sústreďuje na rozvoj a oživenie
centra mesta

• Spracovali sme priestorovú, urbanistickú, dopravnú analýzu,
analýzu kvality verejných priestranstiev, urbánnej
bezpečnosti a marketingovú analýzu ponuky a kvality
služieb.
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Farská Kupecká Radlinského
Svätoplukov
o námestie

Štefánikova
trieda

muži 67 38 13 13 59

ženy 51 31 15 24 47

počet obyvateľov s trvalým pobytom v centre mesta Nitra



MESTO NITRA

Benefity

1/ spolupráca medzi partnermi na miestnej a medzinárodnej úrovni
2/ platforma pre riešenie aktuálnych problémov na úrovni sídla
3/ transfer a výmena skúseností
4/ potenciálne zlepšenie prístupu k zdrojom financovania
5/ marketing a image mesta
6/ komunikácia s verejnosťou
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Aktuálna situácia – Projekt zdieľaných bicyklov + Budovanie cyklotrás



MESTO NITRA

Aktuálna situácia – Zelená infraštruktúra

REALIZÁCIA /2014 – 2017/

• Výsadba 500 ks stromov

• Budovanie a výsadba xerofytných trvalkových záhonov /1050m2/

• Revitalizácia vnútroblokových priestorov

• Rekonštrukcia verejných priestranstiev

PROJEKTY ERDF 2017 - 2018:

• Revitalizácia 2 mestských parkov, regenerácia mestského lesa Borina, 

humanizácia 3 vnútroblokových priestorov v objeme 1,3 mil. €



MESTO NITRA

Aktuálna situácia – Developing, Gentrifikácia, Záber zelených plôch ???



MESTO NITRA

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!


