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Izzivi:
– Srednja in vzhodna Evropa 
potrebuje dinamična območja,  
sposobna pospešiti globalne 
ekonomske integracije novih 
držav članic EU.

Možnosti:
– Glavna mesta in urbane regije 
so najbolj dinamična območja v 
Srednji in vzhodni Evropi.

Izbor:
– Srednja Evropa ima možnost 
da postane dinamično območje 
v Evropi.
– Jugovzhodna Evropa 
potrebuje več sodelovanja med 
mesti na nadnacionalni ravni.



ESPON POLYCE

Povezave in pomembnost razvojnih politik mest bodo usmerjene v 
obliki javne razprave in evalvacije metropolitanskega in 
policentričnega razvoja med raziskovalci in deležniki. Končna 
strateška usmeritev bo predstavljena na dveh ravneh: 

i) pet srednjeevropskih metropol kot mesta s funkcionalnim 
metropolitanskim območjem; 

ii) Srednja Evropa kot del Podonavske makro-regije.

Namen POLYCE projekta je razpoznati značilnosti medsebojnih povezav 
med procesoma metropolitanizacije in policentričnega razvoja ter izzive 
in perspektive bodočega urbanega razvoja v Srednji Evropi. Teoretična in 
empirične raziskave kažejo na strukturne, funkcionalne in strateške 
preobrazbe v prostoru katere slonijo na konkurenčnosti in sodelovanju petih 
srednjeevropskih metropol – Bratislave, Budimpešte, Ljubljane, Prage in 
Dunaja.

Prispevek POLYCE projekta k uspešnem prostorskem razvoju 
srednjevropskih metropol

Analiza policentričnega razvoja
•morfološka (mikro raven)

• razporeditev urbanih in zaposlitvenih središč v 
metropolitanskem območju

•relacijske (mikro, mezo, makro): 
• strukturna: funkcionalno, delovne migracije 
• institucionalna: upravljanje, sodelovanje
• geografske / statistične analize

Modeliranje velikosti evropskih mest in
metropolitanizacije
•stroški & koristi funkcionalne velikosti mesta

• ekonometrični model (prof. Camagni)
• 59 funkcionalna območja (LUZ / UA /FOCI)
• 26% EU27 prebivalstva, 33% EU27 GDP

Profili metropolitanskih območij
•Razvojne karakteristike mest na ravni 5. razvojnih 
področij (gospodarstvo, ljudje, mobilnost, okolje, kakovost 
življenja) ali 9. komponent teritorialnega kapitala

• 50-69 MEGA / 120-160 kazalcev
• statistične analize



Razvojne politike in ukrepi – Teritorialna Agenda 2020

>Place-based approach<
pospeševanje prostorske kohezivnosti s podporo policentričnega razvoja
Koordinacija aktivnosti v zvezi s konkurenčnostjo & vključenostjo

• strateško sodelovanje & Admiralski projekti
• na ravni 5. srednjeevropskih prestolnic in metropolitanskih območij & Srednja Evropa 

v Podonavski makro-regiji

Ankete z akterji
•pregled sodobnih razvojnih trendov v 
mestih
•možnosti za nadaljnji razvoj
•pomembnost sodelovanja in pobud za 
metropolitanski razvoj srednje evropskih 
prestolnic

5 lokalnih delavnic: strokovna 
razprava o tematskih/razvojnih 
trendih
•najbolj pomembni razvojni trendi
•sintezne ugotovitve razvojnih 
perspektiv
•predlog relevantnih pristopov v 
upravljanju mest
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Lokalni deležnik v POLYCE projektu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek 
za urejanje prostora

- Pobuda mesta Dunaj za sodelovanje z bližnjimi srednjeevropskimi 
prestolnicami – Budimpešto, Prago, Bratislavo, Ljubljano.

-Sodelovanje med raziskovalci in deležniki (mestne uprave) – pripombe na 
POLYCE Inception in Interim Reports, skupni sestanki, bilateralna 
komunikacija, lokalna konferenca/delavnica.

-Uresničevanje različnih raziskovalnih metod in analitičnih pristopov pri 
evalvaciji razvoja mestnih območij ter položaja srednjeevropskih mest v 
evropskem urbanem omrežju.

-Možnost za izboljšanje položaja in vloge Ljubljane v (srednje)evropskem 
prostoru s podporo (obstoječe ali nove) razvojne politike, ukrepov in 
(skupnih) projektov na medmestni ravni.

Pomembnost ESPON POLYCE za lokalne deležnike v Sloveniji
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