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Govorci

Philipp Schwartz dela za Interact od 
leta 2013. Trenutno se osredotoča na 
vključevanje teritorialnosti v Interreg in 
na pomorsko Interreg sodelovanje. Od 
leta 2007 do 2013 je bil vodja skupnega 
tehničnega sekretariata programa 
INTERREG IV za območje Baltskega 
morja, pred tem pa višji svetovalec 
za čezmejno sodelovanje na Svetu 
držav baltskega morja v Stockholmu 
(2004-2007). Od leta 2001 do 2004 je 
bil vodja Urada za sodelovanje za regijo 
vzhodnega Baltskega morja nemške 
dežele Meklenburg- Predpomorjanska 
v Talinu v Estoniji. Njegovo akademsko 
ozadje je s področja prava, na Univerze 
v Greifswaldu v Nemčiji je doktoriral s 
področja pravne zgodovine.

Uvajanje prostorske 
razsežnosti v programe 
Interreg
Interreg, ki podpira čezmejno 
sodelovanje, je po vsej Evropi dobro 
znan tudi kot evropsko teritorialno 
sodelovanje. Kaj pa naredi projekt 
sodelovanja Interreg resnično 
teritorialni projekt? In kako se lahko 
takšna teritorialna merila uporabijo 
pri vsakodnevnem izvajanju programa 
in projektov Interreg? In zakaj in kako 
lahko posamezni projekti in programi 
igrajo ključno vlogo in prispevajo k 
izvajanju teritorialne agende do leta 
2030? Za razvoj in razvijanje zgodbe 
o teh vprašanjih je Interact letos 
ustanovil neuradno fokusno skupino. 
Predstavitev bo predstavila delo in prve 
ugotovitve te fokusne skupine.

Philipp Schwartz
Interact



Wiktor Szydarowski ima 25 let izkušenj 
pri načrtovanju, upravljanju in 
izvajanju razvojnih pobud z dialogom 
in povezovanjem v mednarodne 
partnerske mreže. Sodeloval je pri 
skupnih političnih pristopih v okviru 
sodelovanja, kot so partnerstva za 
severno dimenzijo, VASAB, mreža 
podregionalnega sodelovanja držav 
Baltskega morja, organizacija baltskih 
pristanišč, forum za razvoj Baltika, 
konferenca obrobnih pomorskih regij, 
strategije in medvladni sporazumi 
makroregionalnih morskih bazen (npr. 
združenja prometnih koridorjev). Ima 
dolgoletne izkušnje pri uvajanju in 
razvoju mednarodnih projektov na 
območju Baltskega morja, z vladami, 
sektorjem za raziskave in razvoj, 
nevladnimi organizacijami in tržnimi 
akterji iz 11 držav, vključno z Rusijo in 
Belorusijo.

Prostorska razsežnost 
kakovosti življenja
V zadnjih letih je veliko razprav o tem, 
kako meriti kakovost življenja (QoL) 
in kako lahko kazalniki kakovosti 
življenja dopolnjujejo gospodarske 
in družbene kazalnike za merjenje 
prostorskega razvoja. ESPON bistveno 
prispeva k obveščanju in navdihovanju 
oblikovalcev politik in zainteresiranih 
strani o tem, kako operacionalizirati in 
vključiti kakovost življenja v politične 
procese na različnih ravneh. Zagotavlja 
metodologijo za ocenjevanje kakovosti 
življenja z lokalnim in na državljane 
osredotočenim pristopom, ki temelji na 
rezultatih namenskega raziskovalnega 
projekta − v skladu s TA2030 in 
prednostnimi nalogami slovenskega 
predsedovanja Svetu EU.

Wiktor  
Szydarowski

ESPON

Daniel Meltzian je vodja oddelka 
za evropsko prostorsko politiko in 
teritorialno kohezijo na zveznem 
ministrstvu za notranje zadeve, 
graditev in skupnost v Nemčiji. Njegovo 
delo se osredotoča na evropski 
prostorski razvoj in Teritorialno 
agenda 2030, pomorsko prostorsko 
načrtovanje, dvostransko in 
večstransko sodelovanje s sosednjimi 
državami ter nadnacionalna politika 
prostorskega razvoja v okviru 
kohezijske politike EU. Nemčijo zastopa 
tudi v programu ESPON.

Teritorialna agenda 2030 – 
Prihodnost za vse kraje
Teritorialna agenda 2030 s splošnim 
ciljem „prihodnosti za vse kraje“ daje 
nov poudarek teritorialni koheziji 
kot cilju Evropske unije in širše. 
Predstavitev bo ponazorila pomen 
in razmišljanje ter orisala načine za 
dosego tega cilja. Celovit pogled na 
enakovrednost življenjskih razmer 
ljudi v Evropi je ključen za usklajevanje 
prostorske raznolikosti, kakovosti 
življenja in kohezije.

Daniel Meltzian
Zvezno ministrstvo za notranje 
zadeve, graditev in skupnost, 

Nemčija



Albert Garcia Macian je diplomiral iz 
filozofije in magistriral iz upravljanja 
institucij in podjetij na Univerzi 
v Barceloni. Trenutno deluje kot 
koordinator EU projektov v občini 
Mollet. Koordiniral je več projektov, 
osredotočenih na trajnostne 
prehranske sisteme, kot sta Diet for a 
Green Planet in Agri-Urban, oba v okviru 
programa URBACT. Prejel je tudi več 
nagrad, kot sta nagrada EU za zdravje in 
Evropski zeleni list, kot govornik pa je 
bil povabljen v Evropski parlament, na 
Zeleni teden in na dogodke CEMR.

Prehranska politika in 
prostorsko načrtovanje  
v Mollet del Valles
Mesto Mollet je uspešno zaščitilo 
svoje podeželje pred urbanizacijo. 
Prej degradirano območje Gallecs, 
ki obsega 750 hektarjev, je 
postalo paradni mestni projekt. 
Z opolnomočenjem lokalnih 
pridelovalcev so uspeli vzpostaviti 
kmetijsko-ekološki projekt, ki 
temelji na ekološkem kmetovanju, 
njegov cilj pa je zagotoviti 
gospodarsko stabilnost prebivalcev, 
varovati okolje in spodbujati zdrav 
način življenja.

Albert Garcia  
Macian

Mollet Del Valles

Oliver Horeni je leta 2007 diplomiral iz 
transportnega inženiringa na Tehniški 
univerzi v Dresdnu, specializiran je za 
načrtovanje prometa in transportno 
tehnologijo. Leta 2012 je po petih 
letih raziskav na področju merjenja 
miselnih predstav v okviru skupine za 
urbanizem doktoriral na Tehnološki 
univerzi v Eindhovenu. Od januarja 2013 
je zaposlen v Prometni zvezi Zgornje 
Labe (VVO GmbH) v Dresdnu, kjer je 
odgovoren za tarifni sistem javnega 
prevoza za Dresden in okolico. Njegove 
delovne izkušnje vključujejo razvoj 
novih vozovnic in s tem povezana 
pogajanja z drugimi deležniki, da bi 
javni prevoz postal bolj dostopen za 
nove uporabnike.

Sistem čezmejnih vozovnic  
v regiji Elbe-Labe
Regija ob reki Zgornja Laba na obeh 
straneh saško-bohemske meje je bila 
vedno tesno povezana. Čeprav sistem 
javnega prevoza zagotavlja razumno 
ponudbo prevoza na obeh straneh 
meje, je bil skupni sistem vozovnic 
za čezmejna potovanja dolgo časa 
odsoten. Predstavitev bo pokazala, 
kako je bila vstopnica Elbe-Labe 
uvedena in kako so se spopadli z izzivi 
dveh valut in različnimi stopnjami 
kupne moči.

Oliver Horeni
Prometna zveza Oberelbe



Anett se je, ko je živela in študirala 
v različnih državah, naučila ceniti 
življenje v digitalni družbi. Anett meni, 
da bi morali biti vsi procesi in strukture 
javnih storitev dostopni in enostavni za 
vsakega posameznega državljana. Na 
podlagi svojega akademskega znanja 
iz političnih ved se Anett osredotoča 
na krepitev dobrega sodelovanja 
med javnim in zasebnim sektorjem za 
ustvarjanje celovitega in podpornega 
okolja. Njen cilj kot svetovalke za 
digitalno preobrazbo v Informacijskem 
centru e-Estonija je razložiti estonsko 
izkušnjo digitalizacije in tako navdihniti 
voditelje in odločevalce, da ustvarijo 
boljši jutri.

Digitalizacija kot orodje 
za teritorialno kohezijo v 
Estoniji
Estonija je s hitrim povezovanjem 
in dobro delujočimi storitvami 
e-uprave uspela zagotoviti nemoten 
in enostaven dostop do vseh javnih 
in zasebnih storitev ne glede na 
lokacijo uporabnika. Zahvaljujoč 
varnemu, priročnemu in prilagodljivemu 
digitalnemu ekosistemu je Estonija 
dosegla izjemno raven preglednosti 
upravljanja in zgradila široko zaupanje 
v svojo digitalno družbo. Zaradi tega 
je bivanje na podeželju bolj priročno in 
pomaga krepiti gospodarski sistem.

Anett Numa
Informacijski center e-Estonia

Katarzyna Szymczak-Pomianowska 
je direktorica oddelka za trajnostni 
razvoj v občini Vroclaw, gre za tako 
imenovani „zeleni oddelek“. Ima 20 
let izkušenj z delovanjem v lokalni 
upravi. Od leta 2018 je zadolžena za 
trajnostni razvoj in izvajanje novih 
ukrepov in standardov za izboljšanje 
kakovosti zraka in prilagajanje mesta 
podnebnim spremembam. Prej je bila 
odgovorna za participativni proračun in 
socialni dialog ter kot vodja projektov 
za infrastrukturne naložbe, kot sta 
nacionalni glasbeni forum in mestno 
gledališče, oba sofinancirana s strani 
Evropske unije in oba ponos mesta.

Prilagajanje na podnebne 
spremembe v Vroclavu
Podnebna politika in prilagajanje na 
podnebne spremembe je eden najbolj 
perečih izzivov Vroclava. Njihova 
ambicija je odpornost na podnebna 
tveganja, kot so vroclavski vročinski 
valovi, intenzivne padavine in nevihte, 
poplave v mestih in viharji. Občutljivi 
so na učinek mestnega toplotnega 
otoka in se po svojih najboljših močeh 
trudijo, da bi ga čim bolj zmanjšali in 
izboljšali kakovost življenja z razvojem 
zelene in modre infrastrukture ter 
ideje o gobastem mestu in užitnem 
mestu. Kako prebivalce vključiti v 
zeleno-modre akcije? Kako podpreti 
pobude od spodaj navzgor? Kako 
pomembni so ukrepi, namenjeni 
najmlajšim prebivalcem? Predstavitev 
bo odgovorila na ta in nekatera druga 
vprašanja.

Katarzyna 
Szymczak- 

Pomianowska
Vroclav



Igor Kos je svetovalec na WCycle 
inštitutu, ki je nedavno postal 
del Regionalne razvojne agencije 
za Podravje – Maribor. Njegova 
dolgoletna strast je krožno 
gospodarstvo. Prizadeva si za 
nadaljnji razvoj poslovnega modela 
krožnega gospodarstva za Maribor. 
Sodeloval je pri pripravi Strategije 
prehoda mesta Maribor v krožno 
gospodarstvo, ki jo je mestni svet 
potrdil junija 2018, in Kažipotu 
prehoda v krožno gospodarstvo 
Slovenije. Je član Partnerstva 
za urbano agendo EU za krožno 
gospodarstvo.

Krožno gospodarstvo v 
Podravski regiji
Maribor se je kot eno od prvih 
mest lotilo prehoda na krožno 
gospodarstvo, ne samo v Sloveniji, 
ampak tudi v EU. Načrti se korak za 
korakom uresničujejo, tudi prek za 
ta namen ustanovljenega inštituta. 
Inštitut WCycle od septembra 2021 
deluje kot del Regionalne razvojne 
agencije Podravje, kar pomeni, da 
bo odslej s svojim bogatim znanjem 
in izkušnjami podpiral 41 občin in 
pomagal k prehodu cele regije v 
krožno gospodarstvo.

Igor Kos
RRA Podravje – Maribor


