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Projekt medziregionálnej spolupráce
na zhodnotenie kultúrneho
dedičstva spojeného s vodou,
prostredníctvom rozvoja
ekosystémového prístupu

WaVe sa zameriava na zlepšenie regionálnych a miestnych politík, aby tie otvorili
svoje možnosti podpore rozvoja integrovaného adaptívneho znovuvyužitia miest
kultúrneho dedičstva, ktoré sú spojené s vodou v ľudských sídlach.

WaVE začal v Brede, v Holandsku
Projekt financovaný z programu Interreg Europe sumou
1 273 miliónov EUR bude vedený mestom Breda
(Holandsko) za účasti významných európskych
partnerov ako je Technická univerzita Delft (Holandsko),
Taliansky výskumný ústav CertiMaC, a taktiež talianske
mesto Ravenna, dánske mesto Aarhus, provincia
Alicante vo Valencii (Španielsko) a maďarský región
Ister-Granum.
Čítať ďalej

Zapojenie zúčastnených strán do WaVE
Zapojenie zúčastnených strán je jadrom projektu
WaVE. Projektový partner WaVE Technická univerzita
Delft (Holandsko) napísal dokument, ktorý načrtáva
metodiku zapojenia zúčastnených strán do
projektových lokalít v rámci projektu aj mimo neho.
Čítať ďalej

Breda prehodnocuje svoje dedičstvo
súvisiace s vodou
Polder severne od Bredy (Holandsko) je mokrá a močaristá
oblasť. V minulosti na nej prebiehali ťažké boje. Územie
mohlo byť zaplavené jediným zásahom, takže sa cez neho
nemohlo prechádzať ani preplaviť s ťažkým
delostrelectvom. Breda začala s rekonštrukciou štyroch tzv.
redút v hrádzi. Počas prvého stretnutia WaVE navštívili
partneri projektu túto prvú zo štyroch redút, ktorá bola
obnovená do svojej plnej slávy.
Čítať ďalej

Metodika regionálneho status quo
Projektový partner WaVE, Technická univerzita Delft
(Holandsko) napísala dokument opisujúci Metododiku
pre regionálne status quo (RSQ) a identifikáciu
osvedčených postupov, ktoré je vlastne kľúčovým
prvkom analytickej časti (1. stupeň) projektu WaVE.
Čítať ďalej

Čo nás čaká?
Analýza regionálneho status quo sa vykonáva pod prísnym vedeckým dohľadom Technickej univerzity Delft a
vymieňa sa medzi partnermi počas online stretnutí. Okrem toho, potrebné stretnutia zúčastnených strán sa
uskutočnia v každom regióne. Budú identifikované potrebné osvedčené postupy. A samozrejme, WaVE sa
predstaví na stretnutí Interreg v Budapešti (a Ravenna môže stále chodiť do Corku, aby sa podelila o svoje
znalosti). Fyzicky sa partneri znovu stretnú počas prvého medzinárodného stretnutia výmeny poznatkov v Aarhuse,
koncom marca resp. začiatkom apríla.
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