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INTERREG EUROPA – Projeto CRinMA

Notícias
PDR2020

Projeto CRinMA “Recursos Culturais em Áreas de Montanha”

Projetos

A ADRAT viu aprovado, para o Município de Montalegre, um projeto de cooperação submetido ao programa INTERREG EUROPA,

Projetos Europeus

designado CRinMA “Recursos Culturais em Áreas de Montanha”.

Sem categoria

A proteção do património cultural das áreas de montanha é de vital importância para assegurar a diversidade cultural da Europa e

+turismo+sabor 2020 acisat

proteger as tradições e costumes locais para as gerações futuras. Contudo, este campo é muitas vezes negligenciado e as

agricultura alto tâmega apoios

comunidades locais têm pouco potencial para assegurar o uso sustentável do património cultural. Assim deverá existir um apoio

Candidaturas PDR2020 chaves

maior a nível regional. O objetivo do projeto CRinMA é o de melhorar as políticas regionais para pode oferecer um melhor apoio às

empreendedorismo europa

áreas de montanha com recursos culturais tangíveis e intangíveis.

៘�nanciamentos home incentivos

Com base na implementação de programas de cooperação transfronteiriça, os parceiros do projeto decidiram concentrar-se nas

notícias pdr pdr2020 portugal2020

áreas de montanha fronteiriças, partindo do princípio que muitos dos desa៘�os são similares numa determinada área geográ៘�ca

território turismo

embora dividida por uma fronteira. Todas as regiões intervenientes no projeto são elegíveis com pelo menos um programa
transfronteiriço e enfrentam desa៘�os típicos de região de fronteira. Simultaneamente os parceiros do projeto podem inퟛ�uenciar os
stakeholders de ambos lados da fronteira, que trará uma nova dimensão ao projeto.
A temática do projeto baseia-se no património relacionado com a arquitetura popular de montanha, tradições, costumes e
capacidades. Em algumas regiões europeias, incluindo Malapolska, Podkarpackie e Presovsky Kraj têm este tipo de cultura
protegida em museus ao ar livre. Os parceiros gostariam de encontrar soluções em como criar este tipo de museus mais vivos e
melhor integrados nas comunidades locais, que levará a uma melhor promoção e proteção não só do património tangível como
também do património intangível. A troca de experiências e a transferência de boas práticas entre as diferentes regiões e áreas de
montanha (Cárpatos, Alpes, Gêres) levará à elaboração de soluções práticas de modo a facilitar soluções práticas de valorização e
proteção do património cultural nas regiões remotas.
Este projeto tem como parceiros:
Região de Malopolska – Polónia (promotor)
Região de Podkarpakie – Polónia
Agência de Desenvolvimento Regional de Presov – Eslováquia
INORDE – Espanha
Município de Montalegre – Portugal
Associação Europeia dos representativos eleitos das Regiões de Montanha – França
União de Municípios de Montanha de Piedmont – Itália
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