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Összefüggés
A kulturális örökség - legyen az tárgyiasult (múzeumok, épületek, régészeti
lelőhelyek) vagy nem anyagi jellegű (például kulturális útvonalak és
események) - sokfélesége az európai identitás és a társadalmi integráció
katalizátorának sarokköve. Ezenkívül speciális szerepet játszik az intelligens,
fenntartható és inklúzív növekedés érdekében, az Európa 2020 stratégiában
kitűzött célok elérésében, nem csak kulturális, hanem társadalmi, gazdasági
fejlődés és kohézió, oktatás, turizmus és innováció szempontjából is.

A látogatók és a helyi lakosok
nyomására, a kulturális örökséggel
foglalkozó szakemberek és
intézmények egyre nagyobb
kihívásokkal néznek szembe, annak
érdekében, hogy az örökségi
helyszínek környezetét megóvják,
jellegüket megtartsák és ugyanakkor,
a kulturális értékek széleskörű
hozzáférését biztosítsák.
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A projekt megvalósítás időtartama

A projekt megvalósítás: 4 év

Megvalósítás kezdete: 2017. 01. 01. Projekt zárása: 2020.12.31.

24 hónap: 2017. jan – 2018. dec.
1. fázis: nemzetközi tapasztalatcsere és 
cselekvési tervek kidolgozása

24 hónap: 2019. jan– 2020. dec.
2. fázis: A cselekvési tervek 
alkalmazásának nyomonkövetése
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Projektpartnerek
Sviluppumbria Spa (IT)

Regional Government
of Extremadura (ES)

NorthEast
Regional Development 
Agency (RO)

University of Greenwich 
(UK)

County Administrative 
Board of Östergötland
(SE)

Pannon European 
Grouping of Territorial 
Cooperation Ltd (HU)

City of Šibenik (HR)

PERUGIA
MERIDA

PIATRA NEAMT

LONDRA

LINKÖPING

PÉCS

ŠIBENIK
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A projekt tartalma
SHARE projekt négy elemből áll:

• Fenntartható városfejlesztés

• Városi kulturális örökség

• Információs és kommunikációs
technológiák

• Részvételi folyamat

SHARE lényege egy kölcsönös tanulási
folyamat a különböző szakpolitikai
eszközök kialakításáért felelős irányító
hatóságok között.

A nemzetközi tapasztalatcserék során
megosztott, a projekt területeken kialakult
jó gyakorlatok ösztönzik az egyes
szakpolitikák javítására irányuló ötletek
kidolgozását.
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Projekt tevékenységek

1. Nemzetközi benchmarking;

2. Tanulmányok, kutatások létrehozása és stakeholderek
bevonása;

3. Kockázatértékelési terv;

4. Nemzetközi politikai vita a 

cselekvési tervben meghatározott 

stratégiákról;

5. Helyi cselekvési tervek;

6. Cselekvési tervek megvalósítása,

ellenőrzése
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Elvárt eredmény
• A projekt fő eredményeként 6 helyi akció terv készült el, amelynek célja,

hogy javítsa a városi kulturális örökségre vonatkozó helyi szakpolitikai
eszközöket.

• A cselekvési tervek javaslatot tesznek a közpénzek felhasználásra és
kezelésére, közelebb hozva azt a polgárok valós szükségleteihez,
amellyel hatékonyabb felhasználás érhető el.

• A projekt bevonja a helyi lakosokat és az érdekelt feleket a részvételi
folyamat során. A projekt által tervezett bevonási folyamaton keresztül a
fenntartható városfejlesztés témái és a kapcsolódó szakpolitikai eszközök
fejlesztése számos lakos és szervezet figyelmét felhívja.

• SHARE javítja a kapcsolatot, a történelmi
értékeken és identitáson keresztül, a helyi
lakosok és a városaik között. A városi
környezet és kulturális örökség
fenntartható fejlődése, valamint a jobb
hozzáférhetőség és a javuló
kommunikáció haszonélvezői a városok
lakosai és a látogatók.
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A projekt költségvetése

Partner
Interreg Europe 
Funding (85%)

Partner Co-financing 
Amount (15%)

Total Partner 
Budget

Sviluppumbria Spa 271,997.45 47,999.55 319,997

Regional Government of 
Extremadura

154,434.80 27,253.20 181,688

NorthEast Regional
Development Agency

143,743.50 25,366.50 169,110

University of Greenwich 187,365.50 33,064.50 220,430

County Administrative Board 
of  Östergötland

237,939.65 41,989.35 279,929

Pannon European Grouping 
of Territorial Cooperation Ltd.

103,395.70 18,246.30 121,642

City of Šibenik 98,843.95 17,443.05 116,287

TOTAL € 1,197,720.55 € 211,362.45 € 1,409,083
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Befolyásolt szakpolitikai eszközök
Partner Country/Region Policy Instrument
Lead Partner: 
Sviluppumbria SpA

Italy/Umbria Umbria Region ERDF Regional Operational Programme 2014-2020
Axis VI Sustainable urban development

Regional Government 
of Extremadura

Spain/Extremadura

Extremadura ERDF Operational Program. (2014-2020)
Objective OE.6.3.1: To boost the Protection, promotion and 
development of the Cultural heritage,
Priority for investments number 6 : the preservation, promotion and 
development of cultural and natural heritage

NorthEast Regional 
Development Agency

Romania/ NordEst
NorthEast
Regional Development Plan 2014-2020/
Regional Operational Programme 2014-2020

County Administrative 
Board of Östergötland

Sweden/Östra 
Mellansverige Östergötland Regional Development Programme

Pannon European 
Grouping of Territorial 
Cooperation Ltd. 

Hungary/ 
DélDunántúl

Economic Development and Innovation Operational Programme 
Priority Axis 7.1 Tourism use of state-owned cultural heritage

City of Šibenik Jadranska Hrvatska Šibenik budget 2016 1059 – Activities of Fortress of Culture Šibenik
1017 – Museum activities, 00301 – Social activities

University of 
Greenwich

UK/ Outer London 
East and North East Advisory Partner
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Sviluppumbria - Umbria (IT)
Javasolt szakpolitikai fejlesztések: Kormányzat
• Javítani kell az önkormányzatok közötti 

kommunikációt, el kell kerülni a pazarló párhuzamos 
erőfeszítéseket

• A „téma bajnokai” – meg kell osztani a szakértelmet, 
amely hozzájárul a hatékonyság javításához

• Üzeneteket kell közvetíteni a helyi lakosok, látogatók 
és vállalkozások felé

• El kell mozdulni hathatós magatartás irányába (lágy 
meggyőzés)

Javasolt jövőbeli beruházások
• A városok „Utolsó mérföld” problémájának 

megoldására fenntartható szállítási alternatívák 
használata (emberek és áruk)

• Elektromos kerékpárokba és a hozzátartozó
infrastruktúrába történő folyamatos befektetés

• Környezetbarát buszok beszerzése
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Junta de Extremadura – La Serena County (ES)
A regionális politika célja a kulturális és 
természeti örökség megőrzése, előmozdítása 

és fejlesztése egy stratégiai tervvel, amely 

La Serena megyére, mint kulturális tájegységre 
tekint.
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North East Regional Development Agency –
NE Region (RO)

ROP 2014 – 2020 külön prioritási
tengelyt szentel kulturális
örökségnek, amelynek kifejezett célja
a helyi fejlődés, kulturális identitás
ösztönzése a kulturális örökség
kiaknázása, megőrzése, védelme
által.

A javasolt fejlesztések közé tartozik többek között a
kedvezményezettek körének és tevékenységallokáció
lehetőségeinek szélesítése, az önkormányzatok közötti
együttműködés előmozdítása a kulturális örökség és
egyéb területek kölcsönös támogatása érdekében,
önkormányzatok adminisztrációs kapacitásának
növelése, érdekeltek intézményes együttműködésének
erősítése, stratégiai dokumentumok kidolgozása
konkrét témákkal kapcsolatban.
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County Administrative Board of Östergötland–
Vadstena (SE)

A cél a város kulturális örökséghelyszíneinek
összekapcsolása Vadstena főbb látnivalóival
egy kulturális sétaútvonalon keresztül. Mindez
hozzájárul a város egyesítéséhez,
minimalizálja az értékes történelmi környezet
terhelését, ezzel erősítve a fenntarthatóságot
és a hozzáférhetőséget.

Az útvonalat a gyalogos területeken
csipke- inspirált berakás jelöli, amelyek
összefüggően, kerekesszék- és
babakocsibarát módon kerültek
elhelyezésre. Emellett az élmény
fokozásához mobil applikáció és
továbbfejlesztett információs táblák
kínálnak tájékozódási lehetőséget a
turisták számára.
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Pannon EGTC – Baranya County (HU)
A szakpolitikai eszköz célja a természeti és
kulturális örökség megőrzése, kiemelt figyelemmel
a környezetbe integrált kisebb mértékű turisztikai
termékek fejlesztésére. A cél a turisztikai árbevétel
növelése a kulturális örökségi értékek fenntartható,
gazdaságilag életképes, turisztikai termékké történő
fejlesztésével, összhangban a körülvevő
környezettel.

Néhány kulturális örökségi helyszínnek rehabilitációra
van szüksége, amely megköveteli az érdekelt felek
együttes befektetését és tevékenységét, annak
érdekében, hogy az adott kulturális örökség
versenyképes turisztikai vonzerővé váljon. Mindez
lehetővé tenné az adott térség idegenforgalmi kínálati
portfoliójának kiszélesítését, a turisztikai csúcsidőszak
kiterjesztését, amely a látogatószám és a turisztikai
bevétel növekedését eredményezné. Ezeket a célokat
környezetvédelmi szempontból fenntartható módon kell
elérni.
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City of Šibenik (HR)
Šibenik politikája elsősorban a városi
kulturális intézmények
menedzselésére fókuszál (például a
városi színház, városi múzeum és a
kulturális erőd), továbbá a védett
épületek kezelésével és megőrzésével
is foglalkozik.

A legfontosabb célkitűzésük, olyan újszerű turisztikai
termékek bevezetése (például az új turisztikai útvonalak
és kitáblázások), amellyel befolyásolni tudják a
turisztikai szezonalítást, a turisták figyelmét kevésbé
ismert turisztikai látnivalók felé irányítva.
Ezenkívül a szakpolitikai fejlesztés célja, hogy olyan
tervet állítsanak elő, amely egész évben ösztönzi a
városközpont üzleti tevékenységét, és az életminőség
javulását eredményezi minden helyi lakos számára.
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University of Greenwich (UK)
A Greenwich-i Egyetem, mint a projekt
tanácsadó partnere, struktúrát hozott létre
a tapasztalatok cseréjének
megtervezéséhez és végrehajtásához. A
partnerekkel együttműködve olyan
kutatási útmutatókat, kivonatokat
készített, amelyek a irányítják, támogatják
és érvényesítik a SHARE kutatási
tevékenységét, valamint formálják a helyi
cselekvési és kockázatkezelési terveket.

A SHARE kutatási tevékenységei,
amelyek egy benchmarking
gyakorlatot, esettanulmányokat, SWOT
elemzést és több, mint 6000 válaszadó
által kitöltött kérdőíves felmérést
tartalmaztak, jelentősen hozzájárultak
a tapasztalatcsere folyamathoz.
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Elért eredmény
18 hónap munkát követően

• kölcsönös tanulási folyamat, tudásmegosztás valósult meg nemzetközi
szakmai találkozók és tanulmányutak alkalmával (Olaszország,
Magyarország, Spanyolország, Románia);

• Benchmarking és SWOT analízis készült
• kérdőíves felmérés került lefolytatásra 6 projektpartner bevonásával,

projektszinten több mint 6.000 fő helyi lakos, látogató, vállalkozás került
megkérdezésre, amelynek eredményéből összehasonlító elemzés
készült,

• 6 helyi cselekvési terv született

SHARE a Kulturális Örökség Európai
Éve (2018) kezdeményezéshez
kapcsolódóan kerül megvalósulásra
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Kövess minket…

www.interregeurope.eu/share

www.facebook.com/shareprojecteurope


