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Utrzymanie efektów inwestycji
pozostaje jednym z najbardziej palących

problemów w zarządzaniu
dziedzictwem kulturowym. Wiele
instytucji kultury ma trudności z
pokryciem nawet podstawowych

kosztów utrzymania. Kwestia ta ma
ogromne znaczenie dla całego obszaru

UE, gdzie ostatnie spowolnienie
gospodarcze spowodowało, że

dziedzictwo kulturowe znalazło się na
samym dole listy priorytetów.

 
Zgodnie z szóstym sprawozdaniem KE

w sprawie spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej większy nacisk

należy położyć na trwałość, jako
wyraźny cel polityki spójności. Zmiana

ta znajduje również odzwierciedlenie w
rosnącej koncentracji na

zrównoważonym wzroście w strategii
„Europa 2020”.
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CELE

Głównym celem projektu KEEP ON jest
poprawa polityki publicznej w sektorze

dziedzictwa kulturowego w zakresie
dostarczania wysokiej jakości

projektów, które pozwalają w rezultacie
na utrzymanie ich trwałości przy

rozsądnym finansowaniu publicznym i
mają długotrwały wpływ na rozwój
regionalny. Zarówno organizacje

polityczne, jak i instytucje kulturalne
powinny zaplanować zrównoważony

rozwój na długo przed datą rozpoczęcia
projektu.

 
W sumie 6 instrumentów polityki (3

programy funduszy strukturalnych, 3
strategie lokalne / regionalne) zostanie

ulepszonych poprzez proces uczenia się
międzyregionalnego. Projekt KEEP ON
ma zapewnić cenny wkład wszystkim
interesariuszom z UE, ze szczególnym

uwzględnieniem przyszłej polityki
spójności po 2020 r.

INORDE - Instytut Rozwoju Gospodarczego

Prowincji Ourense (Hiszpania)

Urząd Marszałkowski Województwa

Świętokrzyskiego (Województwo

Świętokrzyskie)

Gmina Paggaio (Grecja)

Gmina „s-Hertogenbosch (Holandia)

Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Alto

Tâmega (ADRAT) (Portugalia)

Agencja Rozwoju Langhe Monferrato i

Roero (Włochy)

Instytut Rozwoju i Stosunków

Międzynarodowych (IRMO) (Chorwacja)

 
 

 

Projekt KEEP ON skupia partnerów z krajów Europy

Południowej o niezwykle bogatym dziedzictwie

kulturowym, którym towarzyszą kraje Europy

Środkowej z solidnym doświadczeniem w polityce

kulturalnej.
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