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PROJEKT

Druhé mezinárodní setkání v rámci projektu MOMAr

    

Evropský projekt MOMAr (Modely řízení kulturního dědictví ve venkovských
oblastech), podpořený z programu Interreg Europe, zorganizoval druhé
mezinárodní setkání, tentokrát on-line kvůli pandemii koronaviru. Setkání proběhlo
ve dnech 11. - 13. listopadu 2020. Jeho podtitulem bylo "Kulturní dědictví nejen
pro cestovní ruch: udržitelná budoucnost". Organizátorem setkání byl projektový
partner z nizozemské provincie Groningen. 
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Tato on-line konference přilákala přes 70 účastníků první den konání a čtyři
desítky účastníků den druhý. 

Dopad pandemie Covid-19 na kulturní dědictví a jeho
správu

Závěr mezinárodního setkání se věnoval dopadu pandemie Covid-19 na kulturní dědictví

jako takové a také na modely jeho řízení. Na tomto bloku se podílela Valerie Magar,

manažerka Centra pro studium, ochranu a renovaci kulturního dědictví (ICCROM) a další

odborníci z provincie Zaragoza (Španělsko) a Saska-Anhaltska (Německo). Blok byl

ukončen prezentací Malgorzaty Steckiewiczové k projektu Keep On, také podpořeného z

programu Interreg Europe.

ROZHOVOR

"Naše kostely jsou jako majáky, které pomáhají
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soudržnosti místní komunity a zároveň představují
turistické lákadlo"

Groningen Historic Churches Foundation (Nadace historických kostelů v
Groningenu) si klade za cíl chránit, renovovat a udržovat náboženské kulturní dědictví v

rámci provincie Groningen v Nizozemí. Dalším z cílů je vzbudit zájem o tyto památky a

sdílet jejich historii. V současné době nadace spravuje 96 kostelů, 9 samostatných

věžových staveb a 57 historických hřbitovů. Tato nadace se také odborně podílí na

realizaci projektu MOMAr. Celý rozhovor, ve kterém ředitelka nadace Patty Wageman
mluví o jejich způsobu řízení a managementu kulturního dědictví, naleznete v odkazu pod

článkem.

Workshop k příkladům dobré
praxe
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Projektoví partneři projektu MOMAr se sešli

na interním workshopu k přípravě dalších

příkladů dobré praxe pro nadcházející

veřejné projektové setkání pro výměnu

zkušeností, které proběhne v oblasti

Mehedinti v Rumunsku v březnu 2021, které

však proběhne on-line. Tématem tohoto

setkání bude "Od teorie k praxi - testování

nových způsobů managementu".

MOMAr tour v regionu Daroca
(Zaragoza)

Úřad regionální vlády v Zaragoze (DPZ)

zorganizoval další tzv. MOMAr tour, místní

aktivitu projektu, která spočívá ve studijní

cestě po místních lokalitách kulturního

dědictví, se zaměřením na modely řízení.

Tato cesta proběhla v regionu Daroca a

spočívala v setkání se zástupci regionu k

aktivitám v rámci projektu MOMAr. Nosným

tématem byla mudejarská architektura,

typická pro španělský venkov v tomto

regionu. Součástí akce byla také návštěva

památky Palacio de los Luna, významné

památky právě v mudejarském stylu.

Projekt MOMAr se zúčastnil
setkání kulturní cesty
Transromanica
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V září 2020 se aktivity projektu MOMAr

dostaly na program setkání členů

certifikované evropské kulturní cesty

Transromanica. MOMAr tak měl možnost

představit své aktivity širšímu odbornému

publiku. Kulturní cesta Transromanica

spolupracuje s projektem MOMAr díky

zapojení partnera ze Saska-Anhaltska

(Německo), které je, jako spolková země,

členem této kulturní cesty

Region Zaragoza spolupracuje
s Adrae

V záři 2020 zorganizoval Úřad regionální

vlády v Zaragoze setkání s místní akční

skupinou Ribera Alta del Ebro region,

ADRAE, které proběhlo ve vesničce Gallur.

Cílem setkání bylo vytvoření synergií

navázání spolupráce s univerzitní sférou.

Komunita kolem programu
Interreg se sešla v Sasku-
Anhaltsku

Jeden z projektových partnerů, Ministerstvo

regionální rozvoje a dopravy Saska-

Anhaltska (Německo), se spolu

se  spolkovým Ministerstvem hospodářství,

vědy a digitalizace sešlo ze zástupci

komunity programu Interreg na osobním

setkání, pořádaném v této spolkové zemi. 
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Značka Výměna zkušenosti na
poli kulturního dědictví

Regionální vláda departmentu Korsika

(Francie) zorganizovala setkání k výměně

zkušeností a příkladům dobré praxe mezi

organizacem na území ostrova. Hlavním

tématem byla ochrana kulturního dědictví a

jeho zpřístupnění širšímu publiku a

diskutovalo se zavedení značky kvality

Výměna zkušenosti na poli kulturního

dědictví, ohlas na takovou značku a zpětná

vazba od regionálních organizací a dalších

zainteresovaných subjektů. Setkání ze

zúčastnilo 11 zástupců

regionálních organizací.

RERA zorganizovala druhé
setkání zainteresovaných
subjeků

Regionální rozvojová agentura jižních Čech -

RERA zorganizovala další z řady setkání se

zástupci subjektů, které mohou potenciálně

spolupracovat a těžit z poznatků získaných v

rámci projektu MOMAr. Tentokrát jsme se

sešli se zástupci Jihočeského kraje, resp.

odboru kultury a památkové péče. Tématem

setkání byla spolupráce na aktivitách

projektu.
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Události

Plánované akce

Interní setkání partnerů MOMAr  
21. ledna 2021 

Setkání zainteresovanýchs subjektů v regionu Zaragoza 
28. ledna 2021 

Setkání zainteresovaných subjektů v Sasku-Anhaltsku 
28. ledna 2021 

Setkání zainteresovaných subjektů v jižních Čechách 
únor 2021

3. mezinárodní setkání projektu v oblasti Mehedinti (on-line) 
24. - 25. března 2021 

 
MOMAr Tour na Korsice 

únor / březen 2021 

Studijní cesta v provinici Groningen  
v přípravě 

Studijní cesta v oblasti Mehedinti 
v přípravě
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Copyright © 2020 MOMAr Interreg Europe, All rights reserved. 

Kontaktní e-mail v ČR:
radimec@rera.cz 

Hlavní kontaktní e-mail projektu: 
momarinterreg@gmail.com 

Chcete změnit nastavení doručování newsletteru? 
Můžete aktualizovat údaje nebo se odhlásit z odběru. 
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