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Valletta Design Cluster 
https://www.vca.gov.mt/en/valletta-design-cluster  

 

Valletta Design Cluster to przestrzeń stworzona dla 
wspierania działań społecznych, kulturalnych i 
kreatywnych, które budują dobrostan społeczny i 
kulturowy, opierając się na współpracy, 
wyrównywaniu szans i możliwości.  

Valletta Design Cluster działa w ramach Valletta 
Cultural Agency w budynku dawnej rzeźni i dwóch 
sąsiadujących kamienicach.  Projekt wspierany jest 
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
który zapewniL wsparcie finansowe w wysokości do 
80% kosztów kwalifikowanych na rewitalizację 
fizycznej przestrzeni Valletta Design Cluster oraz 
miejskich przestrzeni publicznych wokół niego. 

Budynek, w którym mieści się Valletta Design Cluster, 
jest jednym z najstarszych budynków w Valletcie. 
Zbudowany w XVII wieku, służył początkowo jako 
rzeźnia.  Później wykorzystywany był jako 
rezydencje, koszary wojskowe, zakład produkcyjny i 
piekarnia. Niektóre z pieców piekarniczych są nadal 
widoczne, ale do budynku przylgnęła, ciągle 
używana, nazwa Stara Rzeźnia (il-Biċċerija l-Antika).    

Główne prace mające na celu przekształcenie starej 
rzeźni w Valletta Design Cluster rozpoczęły się w 
2017 roku. Celem było stworzenie przestrzeni, w 
której różne społeczności i środowiska mogłyby 
wchodzić w interakcje, z naciskiem na kreatywność, 
design (projektowanie) i przedsiębiorczość. 

Projekt działa od 2018 roku, skupiając mieszkańców 
Valletty, studentów, projektantów, artystów, 
freelancerów i małych przedsiębiorców, podmioty 
publiczne, naukowców, techników, miłośników 
jedzenia, działaczy społeczeństwa obywatelskiego  
i organizacji pozarządowych i nie tylko.  

Klaster projektowy Valletta zapewnia swoim 
społecznościom liczne udogodnienia, wiedzę i 
możliwości. 
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Klaster projektowy Valletta oferuje szereg udogodnień.  
Są to: 
 

Współpracująca przestrzeń (Coworking Space) 
To pomieszczenie mieszczące do dwudziestu stanowisk 
coworkingowych wyposażonych w usługi typu plug-in do biurka, 
podstawowe schowki, dedykowaną małą salę do wideokonferencji 
oraz salon. 
 

Międzynarodowe Laboratoria Projektowe 
Klaster projektowy Valletta posiada dwa międzynarodowe 
laboratoria projektowe, zlokalizowane w dwóch kamienicach 
przylegających do głównej siedziby, oferujące lokale mieszkalne z 
wyżywieniem we własnym zakresie dla praktyków na miejscu. 
 

Dziedziniec Centralny 
Znajduje się pomiędzy dwoma głównymi blokami budynku i 
wyposażony w luźne i konfigurowalne miejsca do siedzenia, które 
będą wykorzystywane do różnych celów, w tym do pracy, relaksu, 
wystaw, spotkań i in. 
 

Makerspace 
Makerspace to warsztat wyposażony w różnorodne narzędzia i 
maszyny do prototypowania w obróbce metali, drewna, 
tekstyliów, elektroniki, odlewania i formowania, komputerowego 
wspomagania projektowania, frezowania CNC, cięcia, frezowania, 
drukowania 3D i haftu. 
 

Studia 
Valletta Design Cluster zapewnia praktykom, korzystającym z jego 
przestrzeni, piętnaście wyposażonych studiów. 
 

Foodspace 
To przestrzeń kuchenna, strefa kawiarni, dziewięciostanowiskowa 
kuchnia szkoleniowa, stołówka dla personelu oraz pomieszczenia 
do przechowywania żywności. 
 

Sala konferencyjna 
Sala Konferencyjna Valletta Design Cluster może pomieścić około 
80 osób. 
 

Sale konferencyjne 
Klaster Valletta Design jest wyposażony w pięć sal konferencyjnych 
o różnej pojemności (ok. 10-20 osób). 
 

Żeby móc korzystać z tych udogodnień trzeb być zarejestrowanym 
członkiem. Członkostwo   zapewnienia równy dostępu do zasobów, 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników oraz umożliwia 
skutecznego zarządzanie społecznością członków.  
 
Więcej informacji: https://vcavdcmembership.eu/  
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Ogród na dachu 
Ogród na dachu to nowe zielona przestrzeń Valletty. Dostępny dla wszystkich chętnych, 
obejmuje całą powierzchnię dachu budynku, służąc do relaksu, kreatywnych działań i 
praktycznie realizujące ideę  dbałości o środowisko. 
Można korzystać z niego bezpłatnie, w godzinach otwarcia centrum. Nie jest wymagane 
członkostwo ani rejestracja. 
 

 

 


