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Proběhlo již třetí setkání pro výměnu zkušeností mezi partnery projektu MOMAr

V pořadí již třetí setkání partnerů projektu MOMAr a dalších zainteresovaných organizací
zabývajících se moderním využitím kulturního a přírodních dědictví, proběhlo tentokráte on-line formou
ve dnech 11. a 13. listpadu 2020. Původně plánovaná studijní cesta v nizozemské provincii Gronignen
byla odložena na léto 2021.
Projekt MOMAr, podpořený z programu Evropské unie Interreg Europe, pokračuje ve svém
hlavním poslání, kterým je výměna zkušeností mezi jednotlivými zúčastněnými regiony a poskytování
příkladů dobré praxe pro inspiraci právě v těchto regionech.
Třetí setkání pro výměnu zkušeností bylo původně plánováno do nizozemského Groningenu.
Epidemiologická situace však neumožnila cestování a osobní setkání, a tak byla cela akce přesunuta do
virtuálního prostoru internetu. Přestože nemohla nahradit zkušenost předanou osobním setkáním,
poskytla celou řadu příkladů moderního a inovativního managementu kulturního a přírodního dědictví.
Všechny partnerské regiony představily příklady z praxe, které se ukázaly jako úspěšné a přispěly
k oživení venkovských oblastí v regionech. Provincie Groningen (Nizozemí) ukázala, jak lze využít drobné
kulturní dědictví ve formě historických zemědělských usedlostí pro lokální kulturní akce spojené s místními
tradicemi. Župa Mehedinti (Rumunsko) ukázala, jak propojit venkovské kulturní dědictví pomocí kulturní
cesty, podobně jako kulturní cesta sv. Jakuba do Santiaga a další. Sasko-Anhaltsko ukázalo drobné příklady
synergických efektů, které vznikly vytvořením společné návštěvnické karty pro celou řadu památek
v tomto německém regionu. V neposlední řadě pak hlavní partner projektu, region Aragonie ze Španělska,
ukázal celou řadu příkladů oživení památek pomocí uměleckých instalací či workshopů, které přitahují
nejen návštěvníky, ale také aktivizují místní obyvatele, podporují drobné umělce a vytvářejí tak prostředí
pro další rozvoj.
Za Jihočeský kraj byly prezentovány aktivity Hradů na Malši o.p.s. (HNM), kde formou tradičních
stavebních a výrobních procesů konzervují hradní zříceniny, které HNM spravují. Mezi nejúspěšnější
lokality patří hrad Pořešín, kde byla, podle tradičních postupů, vystavěna kovárna včetně tavící pece tak,
jak přibližně vypadala ve 14. století.
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Hrad Pořešín – příklad dobré praxe z České republiky

Město Torellas – příklad dobré praxe ze Španělska
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Jazzový festival ve městě Jerichow – příklad dobré praxe ze Saska-Anhaltska v Německu
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