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KDO SMO

Namen projekta REFREsh je oživljanje 
opuščene industrijske dediščine s ciljem 
njenega preoblikovanja v družbeno 
koristne objekte. Projekt REHREsh bo 
razvil večfunkcionalni pristop k procesu 
oživljanja dediščine, ki bo vključeval 
različne deležnike, ki se ukvarjajo 
z dejavnostmi s področja kreativnih 
industrij, trgovine, industrije in storitev.

KAJ DELAMOOŽIVLJANJE 
KULTURNE 
DEDIŠČINE 
PODEŽELJA

REFREsh
ODKRIJ VEČ O PROJEKTU 

Partnerji iz petih srednjeevropskih držav smo 
združili sile za izboljšanje upravljanja urbanih 
površin. 

Nemčija
 Aufbauwerk Region Leipzig GmbH
 SAXONIA – site development and management 
company

Madžarska
 Chamber of Commerce and Industry of 
Pecs-Baranya
 Local government of Komló 

Slovenija
 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
 Občina Piran

Italija
 Venetian Heritage Cluster
 Opčina Castello di Castello di Godego

Hrvaška
 Primorsko-goranska županija
 Opčina Lokve

Projekt REFREsh bo preoblikoval objekte industrijske 
dediščine v kulturna središča kreativnih industrij kot 
izhodišč za razvoj industrijskih območij, občin in 
regij v Srednji Evropi.

V okviru REFREsh-a bodo razvita orodja za izdelavo 
primerjalnih analiz in regionalnih strategij. Novi 
pristopi bodo testirani na petih pilotnih primerih. 
Za dosego kritične mase kreativnih akterjev in 
za pospeševanje transnacionalnega sodelovanja 
kreativnih industrij, se v okviru projekta načrtuje 
organizacijo razstav, kulturnih prireditev in 
ustvarjalnih delavnic.

Projekt financira Program Interreg CENTRAL 
EUROPE, ki vzpodbuja sodelovanje pri skupnih 
izzivih v srednji Evropi. Program s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 246 
milijonov EUR podpira institucije za čezmejno 
sodelovanje za izboljšanje mest in regij v Avstriji, 
na Hrvaškem, v Češki republiki, Nemčiji, na 
Madžarskem, v Italiji, na Poljskem, Slovaškem in v 
Sloveniji.

Kdo nas  financira



STRATEGIJE IN 
AKCIJSKI NAČRTI 

USPOSABLJANJE ORODJA PILOTNE AKCIJE 

Regionalne strategije za vključevanje 
kreativnih industrij 

Projektni partnerji iz vsake države bodo razvili 
lastne regionalne strategije za združevanje 
zainteresiranih kreativnih deležnikov v njihovi 
regiji. Namen je ustvariti speci  čne razvojne točke, 
ustvarjalna prizorišča in funkcionalne večnamenske 
prostore za dejavnosti s področja trgovine, 
poslovanja in storitev. 
Na podlagi petih regionalnih strategij bo razvita 
skupna strategija za vzpostavitev kreativnih scen. 
Z večnamenskim pristopom bo ustvarjena dodana 
vrednost trgovskemu in storitvenemu sektorju.

Medsebojni pregledi za usposabljanje 
partnerjev in deležnikov zainteresiranih 
za ponovno uporabo ter pregledi inves-
ticij in pilotnih akcij

Medsebojni pregledi bodo transnacionalnim 
partnerjem zagotovili dodatna znanja o ponovni 
uporabi območij, pripravi in izvedbi naložb ter zlasti 
o rezultatih in prenosljivosti pilotnih dejavnosti. 

Priročnik za ponovno uporabo in inte-
gracijo kreativnih industrij kot transna-
cionalno orodje za merilo uspešnosti 

Priročnik je sestavljen iz strateškega in operativnega 
dela. Strateški del obravnava možnosti vključevanja 
kreativnih industrij v storitvene in trgovske dejavnosti 
na podeželskih območjih in se bo v prihodnosti 
uporabljal za regionalne in transnacionalne strategije.
Izvedbeni del zajema analizo industrijskega območja, 
vpeljevanje kulturnih industrij in izvajanje konceptov 
ponovne uporabe. Preučuje različne možnosti za 
uporabo objekta Huthaus kot kulturnega stičišča (DE), 
komunističnega sedeža kot sodobnega kulturnega 
središča (HU), opuščenega skladišča soli za kulturno 
in zabavno uporabo (SI), stare trgovine kot kulturnega 
vozlišča (IT) in stare tehnične hiše kot kulturnega 
središča (HR). Možnosti bodo preizkušene s pilotnimi 
aktivnostmi.

Pilotne akcije za vključevanje kreativnih 
industrij v ponovno uporabo industrijske 
dediščine

Koncepti ponovne uporabe bodo testirani s 
povezovanjem kreativnih industrij in trgovinskih ter 
storitvenih dejavnosti na naslednjih primerih: 
-  Freiberg (DE): kulturno stičišče za kreativne, 

trgovske / industrijske in storitvene dejavnosti,
-  Komlo (HU): kulturno središče, ki uvaja 

ustvarjalne talente in vrednostne verige,
-  Piran (SI): kulturno in zabavno središče z 

večnamenskim prostorom,
-  Castello di Godego (IT): kulturno vozlišče za 

povezovanje različnih sektorjev kreativnih 
industrij iz širše regije, z

-  Lokve (HR): kulturno središče, ki združuje 
naravno in kulturno dediščino.

Datum zaključ ujlkaz mutaDak č ujlkaz mutaDak čka Datum zaključka

Rezultati

Projekt predvideva 28 rezultatov. V petih regijah, 
ki sodelujejo v projektu, bo razvitih pet regionalnih 
strategij za vključevanje kreativnih scen. Po pripravi 
strategij in akcijskih načrtov bodo izdelani koncepti 
ponovne uporabe za izbrane industrijske lokacije. 
Izvedene bodo pilotne aktivnosti za preizkušanje 
učinkovitosti trajnostne rabe kulturne dediščine in 
virov. 
V okviru projekta bodo izvedeni medsebojni 
pregledi za usposabljanje partnerjev in 
zainteresiranih deležnikov za ponovno uporabo 
naložbenih in pilotnih dejavnosti za trajnostno rabo 
kulturne dediščine.

Planiranih je tudi pet investicij: revitalizacija 
objekta Huthaus v Freibergu (DE) kot kulturnega 
stičišča, revitalizacija komunističnega sedeža v 
Komlu (HU) kot kulturnega središča, revitalizacija 
skladišča soli Monfort v Piranu (SI) kot kulturno-
zabavnega središča, revitalizacija stare trgovine 
v Castello di Godego (IT) kot kulturnega vozlišča 
in revitalizacija tehnične hiše ob vodnem jezu v 
Lokvah (HR) kot kulturnega središča. 
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