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 Площу Schwedenplatz у Відні називають «воротами до центру міста», бо це – напружений тран-
спортний вузол. Оскільки розв’язка вже давно потребувала відновлення та реконструкції , міська 
влада, звернулася до городян, щоб дізнатися, чого вони очікують від оновленої площі. 
 Жителі Відня мали можливість брати участь у підготовці концепції  проекту реконструкції  
площі спочатку в режимі оф-лайн, тобто вони могли висловити свою думку телефоном або подати 
письмове звернення у відповідний підрозділ муніципалітету. Трохи згодом для активізації  обгово-
рення та залучення більшої кількості зацікавлених громадян було прийнято рішення створити спе-
ціальний веб-сайт (schwedenplatz.wien.gv.at), на якому користувачі публікували свої думки та ідеї 
щодо трансформації  площі у сучасне громадське місце в центрі Відня. Крім того, пропозиції , подані 
раніше, також були розміщені на сайті.      
 Перше обговорення відбулося протягом 14-24 червня 2012 року. У цей час он-лайн платформа 
була відкрита для публікації  ідей, думок, побажань щодо можливих майбутніх змін. Крім того, 
кожний учасник, зареєструвавшись, міг взяти участь в дискусії  на форумі сайту. У цей період горо-
дяни надали 1153 пропозиції  щодо необхідних змін та можливих опцій майбутнього використан-
ня площі після реконструкції . Для опрацювання результатів обговорення було залучено команду 
експертів з питань міського розвитку, будівництва, транспорту тощо. Вони допомогли опрацювати, 
згрупувати та узагальнити ідеї і пропозиції . Отже, результатом першої дискусії  стало поєднання по-
бажань городян та експертної думки. У період 17-23 вересня 2012 року результати опрацювання 
пропозицій першого етапу були викладені на сайті та відкриті для он-лайн дискусії  у другій фазі. 
 Для забезпечення розвитку нових ідей структурних змін та розуміння майбутніх функцій територія 
площі була умовно поділена на чотири частини (центральна, поруч з готелем, вздовж швидкісної вулиці, 
біля виїзду у напрямі центру). Щодо кожної частини учасники обговорення мали можливість оцінити та 
обрати від шести до десяти найкращих пропозицій для впровадження у проекті реконструкції .  Напри-
клад, ідеї, висловлені для однієї з частин площі на першій фазі були за допомогою експертів транс-
формовані у 10 пропозицій пріоритетного використання. Кожний користувач, зареєстрований на 
сайті, міг вибрати та розставити їх по порядку за власними преференціями. 
 В он-лайн дискусіях загалом взяли участь майже 2000 городян. Тепер планувальники знають, 
чого бажають різні групи жителів міста і шукатимуть шляхи для задоволення цих потреб. 
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