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Régióközi együttműködési projekt a
vízzel összekapcsolt örökség
felértékelésére ökoszisztémaalapú megközelítés
kidolgozása révén

A WaVE regionális és helyi politikák fejlesztésére összpontosít, hogy
megteremtse a lehetőségeit a vízzel kapcsolatos, lakott területeken található
kulturális örökségi helyszínek integrált adaptív módon történő újrahasználatának
és fejlesztésének támogatására.

Kezdetét vette a WaVE projekt Bredában
(Hollandia)
Az Interreg Europe program által 1,273 millió euróval
finanszírozott projektet Breda (Hollandia) városa
vezeti olyan jelentős európai partnerek
társaságában, mint a hollandiai Delft Műszaki
Egyetem, a CertiMaC Olaszországi Kutatási Intézet,
valamint az olaszországi Ravenna és a dániai
Aarhus városok, a valenciai Alicante tartomány
(Spanyolország) és az Ister-Granum EGTC.
Olvass tovább

Az érdekelt felek bevonása a WaVE-be
A WaVE projekt középpontjában az érdekelt felek
bevonása áll. A WaVE projektpartnere, a hollandiai
Delft Műszaki Egyetem tanulmányában körvonalazta
annak módszertanát, hogy lehet az érdekelt feleket
bevonni a projekt helyszíneibe a projekt keretén belül,
és azon túl.
Olvass tovább

Breda újraértékeli a vízzel kapcsolatos
örökségét

A hollandiai Bredától északra fekvő belvízártér nedves,
mocsaras térség. A hadviselés számára a múltban ez
rendkívül nehézkes terepnek bizonyult, hiszen egyetlen
beavatkozással a helyet úgy el lehetett árasztani, hogy
azon lehetetlen volt nehéztüzérséggel átkelni, vagy
pedig áthajózni. Breda négy zárt sánc (úgynevezett
redut) rekonstrukcióját kezdte meg a védőgátban. A
WaVE induló ülésén a projektpartnerek meglátogatták a
négy redut egyikét, amelyet már teljes pompájában
helyreállítottak.
Olvass tovább

Regionális Status Quo-módszertan
A WaVE projektpartnere, a hollandiai Delft Műszaki
Egyetem tanulmányában megalkotta a Regionális
Status Quo (RSQ) módszertanát, továbbá a Jó
Gyakorlatok azonosításának módszertanát, a WaVEprojekt elemző részének (1. szakasz) kulcselemét.
Olvass tovább

Mi jön ezután?
A Regionális Status Quo-elemzést a partnerek a Delft Műszaki Egyetem szigorú tudományos felügyelete alatt
végzik, és eredményeit egymás között online találkozók során osztják meg egymással. Ezen felül a szükséges
találkozókra az egyes régiókban kerül sor az érdekelt felek között. Meg kell határozni a szükséges jó
gyakorlatokat. Természetesen a WaVE jelen lesz az Interreg találkozón Budapesten (és Ravenna továbbra is
Corkba mehet ismereteket megosztani). A partnerek személyesen március végén vagy április elején találkoznak
újra Aarhusban, ahol az első Nemzetközi Tudáscsere Találkozót tartják.

A projekt partnerei
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A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és
Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

