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Projekt MOMAr začíná!
Ve dnech 17. a 18. září 2019 se v provincii Zaragoza uskutečnilo úvodní setkání partnerů projektu
MOMAr.
Úvodní setkání bylo uspořádáno hlavním partnerem projektu, a konalo se v klášteře Veruela ve
městě Vera de Moncayo. Projektoví partneři pocházejí z oblasti Mehedinti v Rumunsku, Jihočeské
agentury pro regionální rozvoj – RERA a.s. z České republiky, z provincie Groningen v
Nizozemsku, z Ministerstva pro místní rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska v Německu a z korsické
regionální správy.
Po úvodní konferenci partneři představili svá příslušná území a způsob managementu, který jejich
správa vyvíjí v rámci kulturního dědictví. Jedná se o území s nízkou hustotou osídlení, která mají
kulturní dědictví prvního řádu, včetně objektů vyhlášených za světové kulturní dědictví. Po
uvodním seznámení absolvovali projektoví partneři v první den několik studijních návštěv do
kláštera ve Veruele, který spravuje Girola Servicios Turísticos, v Tarazoně u Fundación Tarazona
Monumental a v Borja estanca, kde pracovní den skončil. Dalšího dne studijní návštěvy
pokračovaly v Tobedu, kde byla vysvětlena práce asociace Territorio Mudéjar ve vylidněné obci
Rodén, která spadá pod samosprávnou obec Fuentes de Ebro. Později proběhly přednášky o
vědeckém a ekonomickém řízení a komunikaci programu MOMAr.
Byly uzavřeny různé dohody, například oslavy „Meziregionální konference výměny zkušeností 1
(IEE 1)“ na Korsice ve Francii z 11. a 12. března 2020, kde si budou si projektoví partneři vyměnili
osvědčené postupy v rámci akce „Bez lidí neexistují žádné zdroje: Výměny místní správy
pozorující účinnost, udržitelnost a demografická nestabilita“.
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MOMAr se účastní projektového semináře Interreg v Budapešti
Budapešť přivítala projekty 4. výzvy Interreg ve dnech 21. – 23. ledna 2020. Zástupci více než 70
programů Interreg Europe se sešli na seminářích týkajících se financí, podávání zpráv o činnosti
a komunikaci. Vedoucí partner MOMAr, provinční vláda v Zaragoze, vyslal zástupce Carmen
Graciu, vedoucí Kulturních služeb, a Lorenu Laga, vedoucí administrativní sekce kultury, aby se
seminářů zúčastnili.

První seminář o financích se zabýval informacemi a aktualizacemi o postupech finančního
výkaznictví a kontroly, jakož i požadavky na řízení programů Interreg Europe. Tento seminář
umožnil našemu vedoucímu partnerovi diskutovat o tématech se společným sekretariátem,
hlavním orgánem zodpovědným za každodenní řízení programů Interreg Europe.
Druhý seminář se zabýval činnostmi, které se zaměřují na podávání zpráv o výsledcích a
činnostech v teorii i praxi, aby se zjistila očekávání a požadavky týkající se vykazování
projektových činností, osvědčených postupů a výsledků. Vedoucí partneři sdíleli užitečné tipy a
praktické rady se všemi účastníky.
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Poslední seminář o komunikaci poskytoval odborné rady, co se týče požadavků na publicitu
Interreg Europe, a také rady a tipy, jak zefektivnit a zatraktivnit komunikační aktivity projektu.
Semináře o financích, podávání zpráv o činnosti a komunikaci byly pro našeho vedoucího
partnera velkou pomocí při zahájení projektu MOMAr. Všechny informace získané na seminářích
najdete v naší Knihovně.
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První Meziregionální konference výměny zkušeností na Korsice
Ve dnech 10. a 11. března 2020 přivítal Korsický regionální úřad, jeden z partnerů projektu
MOMAr, první meziregionální setkání výměny zkušeností, na kterém si 23 odborníků na kulturní
dědictví a zástupci dalších evropských území pracujících na projektu MOMAr společně vyměnili
své zkušenosti se správou kulturního dědictví zahrnující udržitelnost, účinnost a demografickou
nestabilitu. A rovněž se seznámit s kulturním a přírodním dědictvím Korsiky a jeho způsoby
managementu.
Program byl rozdělen do dvou dnů, kde v prvním dni byly naplánovány 3 studijní návštěvy - v
Centru ochrany a obnovy korsického dědictví, Korsickém muzeu a představení jeho poslední
expozice a Fab Lab Corti na Korsické univerzitě. Poté se všichni sešli na plenárních zasedáních,
aby setkání ukončili výměnou osvědčených postupů z evropských územních celků pracujících na
projektu MOMAr, jako je provincie Zaragoza, oblast Mehedinti v Rumunsku, provincie Groningen
v Nizozemsku, Sasko-Anhaltsko oblast v Německu a Korsický region.
Druhý den se konal v muzeu v Alerii, kde byly představeny neúspěšné postupy, proběhlo plenární
zasedání pro komunikaci, zasedal řídící výbor, který bude diskutovat o různých tématech a celý
den byl ukončen další studijní návštěvou v muzeu a archeologickém nalezišti v Alerii.
Toto první meziregionální setkání bylo, kromě diskuse o velmi důležitých tématech souvisejících
s projektem, jako je výměna zkušeností, seznámení se s osvědčenými postupy a rozhodováním,
skvělou příležitostí k navázání lepších vztahů s partnery projektu MOMAr.
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