KDO SMO

ODKRIJTE VEČ O

ForHeritage

Partnerji iz štirih srednjeevropskih držav smo
združili moči za izboljšanje integriranega
upravljanja dediščine.

Odličnost za
integrirano
upravljanje dediščine
v Srednji Evropi

KAJ DELAMO
S projektom ForHeritage
spodbujamo integrirano upravljanje
dediščine z vključitvijo skupnosti,
mobiliziranjem finančnih sredstev in
razvijanjem zmogljivosti za izboljšano
varstvo
in
upravljanje
objektov
kulturne dediščine v Srednji Evropi

 Zahodnopomorjansko vojvodstvo – vodilni
partner
www.wzp.pl

4

DRŽAVE

18
REZULTATOV

867

TISOČ EVROV
PRORAČUNSKIH
SREDSTEV

Zahodnopomorjansko vojvodstvo
Dominika Klekot
Vodja projekta

Slovenija

dklekot@wzp.pl

 Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije
www.rralur.si

Małgorzata Steckiewicz
Finančna direktorica in zunanja projektna podpora
ms@projectiff.com

 Inštitut za ekonomska raziskovanja
www.ier.si

Hrvaška

 Inštitut za razvoj in mednarodne odnose
www.irmo.hr
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Stopite v stik z nami

 Fundacija za varstvo krajine
www.krajobraz.edu.pl

 Mesto Reka
www.rijeka.hr

PROJEKTNIH
PARTNERJEV

www.interreg-central.eu/forheritage

Poljska

Italija
 Mesto Cuneo
www.comune.cuneo.it
 Finpiemonte – Regionalna finančna agencija
www.finpiemonte.it

Zunanja projektna podpora in
finančno upravljanje
 Projectiff Ltd.
www.projectiff.com

Kdo nas financira
Naš projekt sofinancira
program Interreg
SREDNJA EVROPA, ki spodbuja sodelovanje pri
skupnih izzivih v Srednji Evropi.
Z 246 milijoni evrov sredstev iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj program podpira
inštitucije, da sodelujejo onkraj meja pri
izboljšanju mest in regij v Avstriji, na Hrvaškem,
v Češki republiki, Nemčiji, na Madžarskem, v
Italiji, na Poljskem, Slovaškem in v Sloveniji.

www.facebook.com/ForHeritageCentralEurope/

ForHeritage
Odličnost za integrirano
upravljanje dediščine v
Srednji Evropi

DEJSTVA
IN ŠTEVILKE
80

Ustanove, vključene v projekt
kot neposredni deležniki

4
1,2 mln

Pilotni projekti za
preverjanje projektnega
pristopa ForHeritage

Znesek finančnega
vzvoda na podlagi
dosežkov projekta

Zakaj projekt ForHeritage?
S podporo Evropske unije se je v obdobju 2014-2020
v sektorju kulturne dediščine izvedlo precejšnje
število projektov. A preveč pogosto je z njihovimi
rezultati seznanjen le ozek krog ustanov, ki v
projektu neposredno sodelujejo.
S projektom ForHeritage smo zavezani, da bomo
povečali vpliv rezultatov iz predhodno financiranih
projektov na področju upravljanja kulturne
dediščine. V ta namen se znanja in izkušnje,
pridobljene v izbranih projektih, ki jih je
financirala
EU,
analizira, dodatno razvije,
preskusi in potrdi.
V okviru projekta bo pripravljen vodič z navodili po
korakih, kar vam bo v pomoč pri boljšem
upravljanju kulturne dediščine. Poleg tega projekt
ForHeritage vključuje preverjanje na lokaciji,
regionalno izvajanje in niz delavnic v državah, ki
sodelujejo v projektu (Poljska, Slovenija, Hrvaška,
Italija).

NABOR ORODIJ

PILOTNI PROJEKTI

REGIONALNI KONCEPTI

Zgoščen in praktično usmerjen nabor
orodij za upravljavce kulturne
dediščine

Preverjanje in potrjevanje pristopa
ForHeritage
v
okviru
pilotnih
projektov

Prenos rezultatov v
obdobju po letu 2020

v

Organizacija in vodenje delavnic za
upravljavce kulturne dediščine

Rezultate iz predhodno financiranih projektov se
pregleda, prilagodi in združi. Posledično se
pripravi preprosto uporaben nabor orodij, ki
vključuje naslednje tri vidike integriranega
upravljanja kulturne dediščine:

Štiri pilotne projekte bomo izvajali na podlagi
integriranega pristopa k upravljanju dediščine:

Integriran pristop k upravljanju dediščine bomo prenesli
na širša ozemlja v postopku sodelovanja s prilagajanjem
nabora orodij ForHeritage lokalnim in regionalnim
razmeram v:

Kot del regionalne prilagoditve in uvajalnega
procesa bomo organizirali izobraževalne delavnice
za razvoj kompetenc akterjev, zaposlenih v
sektorju kulturne dediščine, vključno s kulturnim
in kreativnim sektorjem (KKS).

• socialni vidik, kjer so dejavno vključene
lokalne skupnosti, prebivalci, NVO-ji in poslovni
partnerji;
• ekonomski in finančni vidik, usmerjen k
zbiranju različnih virov financiranja poleg
javnih;
• vidik znanja ob upoštevanju pomena
usposobljenosti vseh deležnikov za dobro
upravljanje dediščine.
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poglavitni vidiki
upravljanja
kulturne dediščine

prakso

regij

• Pomorjanski Vojvodov grad v Szczecinu, Poljska
• Vodnikova domačija v Ljubljani, Slovenija
• Kompleks Benčić na Reki, Hrvaška
• Palača Santa Croce v Cuneu, Italija
Lokalne in regionalne deležnike bomo vključili
v proces sooblikovanja in soustvarjanja z
vzpostavijo skupin deležnikov in sodelovanjem z
njimi.
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pilotni ukrepi
za integrirano
upravljanje dediščine

• Zahodnopomorjanski regiji na Poljskem
• Ljubljanski urbani regiji v Sloveniji
• Mestu Reka na Hrvaškem

DELAVNICE

Cilj delavnic je, da se udeležence opremi
z orodji, kar bo prispevalo k učinkovitejšemu
vsakodnevnemu upravljanju območij dediščine.
Vsebino
delavnic
bomo
prilagodili
lokalnim potrebam, okoliščinam in pravni ureditvi.

• Regiji Piemont v Italiji
Posledično bomo pripravili vodič z navodili po korakih,
kar vam bo v pomoč pri boljšem upravljanju kulturne
dediščine.

16

ustanove, ki
uporabljajo
pristop ForHeritage

80

število usposobljenih
posameznikov na delavnicah
v okviru projekta

