Tudnivalók
SHARE – A kulturális örökség fenntartható megközelítése a városi területek újraminősítése Európában
KI?
Sviluppumbria s.p.a. (IT) – vezető partner
Extremadura regionális kormánya (ES)
Észak-keleti Regionális Fejlesztési Ügynökség (RO)
Greenwichi Egyetem (UK) – tanácsadó partner
Östergötland Megyei Közigazgatási Tanács (SE)
Pannon Európai Terület Társulás (HU)
Šibenik város (HR)
MI?
Az Interreg Europe Európa-szerte segít a regionális és helyi önkormányzatoknak a jobb politika kialakításában
és megvalósításában.
A környezet megteremtésével és a megoldások megosztásának lehetőségeivel, a cél annak biztosítása, hogy
a kormányzati beruházások, az innováció és a végrehajtás terén tett erőfeszítések integrált és fenntartható
hatást gyakoroljanak az emberekre és a helyekre. A SHARE projekt Interreg Europe támogatásával valósult
meg (költségvetése: 1,409,083 €).
Az Interreg Europe szakpolitikai tanulási platformok nyitva állnak a szélesebb közösség számára, nem csak a
projekt résztvevői számára, teret biztosítanak a folyamatos tanulásnak, ahol az európai politikai döntéshozó
közösség kihasználhatja a szakértői ismereteket: www.interregeurope.eu/policylearning/
MIKOR?
A projekt első fázisa, amelynek során kutatás, tapasztalatcsere és cselekvési tervek kidolgozása zajlik, 2017
januárjától 2018 decemberéig tart. A második szakasz 2019 januárjától kezdődik 2020 decemberben
fejeződik be, ez alatt a helyi cselekvési tervek végrehajtásának nyomon követése a cél.
MIÉRT?
A kulturális örökség a polgárok büszkesége és identitása, valamint a turizmus fontos mozgatórugója. A SHARE
fenntartható módon tanulmányozza a városi kulturális örökségek védelmének, népszerűsítésének,
hozzáférhetőségének és fejlesztésének javítását Európában.
HOGYAN?
Az Interreg Europe fő feladata a projektpolitikai partnerségek és a szélesebb Interreg közösség közötti tudás,
megoldások, betekintések és bevált gyakorlatok cseréjére irányul, amelynek célja a regionális politika
kialakítása és végrehajtása. A SHARE partnerek tudást és tapasztalatokat cseréltek tanulmányi látogatások
során egymás helyzeteiről, problémáiról és tevékenységeiről, és feladatokat végeztek helyi résztvevők
(stakeholderek) bevonásával (SWOT elemzés, esettanulmányok).
A partnerek kérdőíves felmérést is folytattak, három célcsoport - lakosok, látogatók és kkv-k –
megkérdezésvel. A felmérési eredmények a Greenwichi Egyetem által kerültek összegyűjtésre és elemzésre,
amelyek hozzájárulnak ez egyes területek adainak új dimenzióban helyezéséhez, a tudáscseréhez,
összehasonlítva hat európai kontextust.

interregeurope.eu/share

