
HABIT

This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No 869227

PROJEKT
Inkluzívne zdravie a wellbeing v malých a stredných mestách 
(IN-HABIT) je európskym projektom v rámci programu Horizont 
2020, ktorého cieľom je identifikovať inovácie na podporu inklu-
zívneho zdravia a pohody v malých a stredných mestách. V kaž-
dom zo štyroch pilotných miest projekt skúma, ako by mobilizácia 
existujúcich podhodnotených zdrojov (ako sú kultúra, potraviny, 
väzby medzi ľuďmi a zvieratami a umenie a životné prostredie) 
mohla prispieť k zlepšeniu zdravia a pohody so zameraním na 
rodovú rovnosť, diverzitu, spravodlivosť a inklúziu. Integrovaný 
prístup bude kombinovať technologické, digitálne, prírodne zalo-
žené, kultúrne a sociálne inovácie vo vybraných mestských verej-
ných priestoroch. Tieto riešenia budú navrhnuté a implemento-
vané spolu s členmi miestnych komunít. Projekt bude realizovaný 
počas päťročného obdobia (2020 - 2025).

AKO SA ZAPOJIŤ?
Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o projekte a zistiť,  
ako sa môžete zapojiť, navštívte našu webovú stránku: 
inhabit-h2020.eu 
alebo sa spojte s nami na sociálnych sieťach:

 facebook.com/inhabith2020 

 
twitter.com/INHABIT_H2020

 
linkedin.com/company/inhabit-h2020

Local contact 
email: inhabit.nitra@uniag.sk



MESTÁ
Projekt IN-HABIT sa zameriava na štyri periférne malé a stredné mestá v 
Európe: Riga (Lotyšsko), Córdoba (Španielsko), Lucca (Taliansko) a Nitra 
(Slovensko). Aktivity projektu IN-HABIT v každom meste sú zamerané 
na podporu inkluzívneho zdravia a pohody integráciou inovatívnych rie-

šení okolo štyroch hlavných hodnôt: kultúrne dedičstvo a kultúra, potraviny, väzby 
medzi zvieratami a ľuďmi, umenie a životné prostredie.

TÍM 
IN-HABIT konzorcium je multidisciplinárny tím zložený z 21 partnerov zo 7 
európskych krajín (Španielsko, Taliansko, Lotyšsko, Slovensko, Spojené krá-
ľovstvo, Nemecko, Belgicko) a Kolumbie. Tím tvoria univerzity, špičkové vý-
skumné organizácie, zástupcovia miest, miestni grassroots partneri, malé ale-
bo stredné podniky a neziskové organizácie, ktoré spolupracujú na dosiahnutí 
spoločného cieľa.

CIELE
Počas päťročného trvania sa projekt IN-HABIT bude usilovať o splne-
nie týchto konkrétnych cieľov s celkovým cieľom podpory inkluzívneho 
zdravia a pohody v malých a stredných mestách:

1. Zabezpečiť bezpečnejšie, prístupnejšie a inkluzívnejšie mestské verejné 
priestranstvá.

2. Podporovať zdravé správanie a zvyšovať blahobyt občanov vo vybraných 
mestských častiach.

3. Vytvoriť IN-HUBy v každom meste: inovatívne interaktívne priestory, kto-
rých cieľom je navrhnúť a implementovať komunitné rozvojové opatrenia 
prostredníctvom partnerstiev verejných, súkromných a neziskových aktérov.

4. Vypracovať inkluzívny rámec mestského plánovania so zameraním na ro-
dovú rovnosť, diverzitu, spravodlivosť a inklúziu.

5. Vyvinúť nové spôsoby merania vplyvu aktivít na zdravie a pohodu pro-
stredníctvom inkluzívneho prístupu.

6. Zdieľať poznatky o vizionárskych a integrovaných riešeniach úspešne im-
plementovaných v každom meste za účelom ich aplikácie na iných miestach.

NITRA
Nitra je menšie mesto v Slovenskej republike s menej ako 80 000 
obyvateľmi. S príchodom veľkých zamestnávateľov došlo k nárastu 
zahraničnej imigrácie. Zahraničné investície priniesli mestu ekono-
mický rast, ale aj dôležité výzvy spojené so zdravím a blahobytom 
obyvateľov. 

IN-HABIT hodnota: Umenie a životné prostredie
Cieľová oblasť: mestská časť Dražovce

Čo projekt sleduje?
Vytvorenie reverzibilnej multifunkčnej otvorenej mestskej krajiny 
pozdĺž 8 km cyklotrasy spájajúcej priemyselný park a Dražovce s 
centrom mesta. Séria mobilných multifunkčných prvkov poskytne 
platformu pre spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity 
pozdĺž cyklotrasy. V rámci projektu budú vytvorené aj riešenia inte-
raktívneho osvetlenia a experimentálne záhrady.


