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REVIVAL!
Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii
Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien und Sachsen

Kernbotschaft

Główne przesłanie

REVIVAL! belebt und stärkt die historischen
Innenstädte der kleineren und mittleren Zentren in
Niederschlesien und Sachsen, schützt und
entwickelt ihr gemeinsames Kulturerbe und steigert
somit die Lebensqualität in diesem Teilraum des
deutsch-polnischen Verflechtungsraumes.

REVIVAL! ożywia i wzmacnia historyczne
śródmieścia mniejszych i średnich miast na Dolnym
Śląsku i w Saksonii; działa na rzecz ochrony i
rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego, z czym
się wiąży poprawa jakości życia w części polskoniemieckiego pogranicza.

Kurzbeschreibung des Vorhabens

Krótki opis przedsięwzięcia

In dem Projekt REVIVAL! beleben und stärken zehn
Klein- und Mittelstädte der sächsischen und
niederschlesischen Oberlausitz sowie des
Sudetenvorlands gemeinsam mit drei
wissenschaftlichen Einrichtungen ihre historischen
Stadtzentren. Das zweijährige Vorhaben wird im
Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG
Polen-Sachsen 2014-2020 durch den Europäischen
Fond für regionale Entwicklung gefördert.
Der drohenden Verödung der Innenstädte aufgrund
des regionalen Strukturwandels und dem Verfall des
wertvollen Bauerbes begegnet REVIVAL! sowohl mit
praktischen Revitalisierungsmaßnahmen als auch
mit wissenschaftlichen Studien und
Strategiedokumenten. Gemeinsam von allen
Projektpartnern organisierte Aktionstage erschließen
die Innenstädte darüber hinaus Bewohnern,
Künstlern und regionalen Händlern.
Eine Wanderausstellung und ein
grenzübergreifendes Geocaching-Spiel wird auch
Touristen verschiedener Altersgruppen das
gemeinsame Kulturerbe der Städte vermitteln. Eine
Herbstschule zur Thematik der
Altstadtrevitalisierung in kleineren und mittleren
Städten strukturschwacher Regionen und eine
Abschlusskonferenz werden Studenten, ein
Fachpublikum und eine interessierte Öffentlichkeit
beider Länder zusammenbringen.

W projekcie REVIVAL! ożywione i wzmacnione będą
historyczne centra w dziesięciu mniejszych i
średnich miastach w saksóńskich i dolnośląskich
Łużycach Górnych oraz na Podgórzu Sudeckim,
przy współudziale trzech instytucji naukowych.
Dwuletnie działania otrzymują wsparcie finansowe w
ramach programu współpracy INTERREG PolskaSaksonia 2014-2020 przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego.
W REVIVAL! odpowiada się działaniami
rewitalizacyjnymi, badaniami naukowymi jak i
dokumentami strategicznymi na grożące
opustoszenie centrów miast z powodu regionalnych
zmian strukturalnych i upadku historycznej tkanki
miejskiej. Ponadto organizują wszyscy partnerzy
wspólnie cykliczne wydarzenia, które przyciągają do
środmieść mieszkańców, artystów i regionalnych
handlowców.
Wystawa objazdowa oraz transgraniczna gra
geocachingowa oferują także turystom w różnym
wieku możliwość zapoznania się ze wspólnym
dziedzictwem kulturowym miast. Szkoła jesienna na
temat rewitalizacji staromiejskiej w małych i średnich
miastach w regionach peryferyjnych i końcowa
konferencja będą miejscami spotkań dla studentów,
fachowców jak i zainteresowanej publiczności z obu
krajów.
Celem jest zachowanie i wykorzystywanie
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Ziel ist es, das baukulturelle Erbe der Städte zu
erhalten und zu nutzen sowie durch die Belebung
der Innenstädte zu einer nachhaltigen Entwicklung
der Region zugunsten einer hohen Lebensqualität
beizutragen.

urbanistycznego dziedzictwa kulturowego oraz
ożywienie centrów miast w interesie
zrównoważonego rozwoju regionu z wysoką
jakością życia.

Links / Linki



https://izs-goerlitz.ioer.de/forschung/ - https://izs-goerlitz.ioer.de/pl/projekty-badawcze/
https://bolesławiec.pl/miasto/index.php/revival-rewitalizacja-historycznych-miast

Einreicher und Kontaktperson / Zgłaszający i osoba do kontaktu
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Dresden
Interdisziplinäres Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS), Görlitz
Weberplatz 1
01217 Dresden (DE-SN)
Herr Prof. Dr.-Ing. Robert Knippschild
r.knippschild@ioer.de
Tel. +49 3581 7924791

Projektpartner

Partnerzy projektu

Leibniz Institut für ökologische Raumentwicklung
e.V. (IÖR)
Technische Universität Dresden mit dem
Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau
Städte Bautzen, Reichenbach OL. und Zittau sowie
die Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH

Institut für Territoriale Entwicklung (IRT) in Wrocław
Gemeinden Kamienna Góra, Bolesławiec, Gryfów
Śląski, Lubawka mit der Altstadt Chełmsko Śląskie,
Lubomierz und die Stadt Żary

Projektphase / Etap rozwoju projektu

Förderung / Wsparcie finansowe INTERREG

laufend / w trakcie wdrażania

INTERREG V A PL-SN

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030
Gemeinsames Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum – Vision 2030

21.02.2019

