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Nemzetközi együttműködés keretében
megvalósuló projekt a vízzel
kapcsolatos örökségek
felértékelésére ökoszisztéma-alapú
megközelítés kidolgozása révén

A WaVE regionális és helyi szakpolitikák fejlesztésére összpontosít, hogy
megteremtse a lehetőségeket a vízzel kapcsolatos, lakott területeken található
kulturális örökségi helyszínek integrált adaptív módon történő
újrahasznosításának és fejlesztésének támogatására.
KIEMELT ESEMÉNY

A WaVE partnerei online találkoztak
A COVID-19-cel kapcsolatos intézkedések miatt a WaVE
projekt partnerei március 30-án, 31-én és április 1-én
online tartották soron következő partnertalálkozójukat. Az
eseményre eredetileg a dániai Aarhusban került volna sor.
A 3 napos online találkozó során a résztvevők a
kommunikációval és pénzügyekkel kapcsolatos
kérdéseket vitatták meg, bemutatták egymásnak a jó
gyakorlataikat és megismerték az IKES-, valamint az
akciótervek elkészítésének folyamatát.
További információk

MÓDSZERTAN

Nemzetközi Tudáscsere
Rendezvény (IKES)
Az IKES-ek a WaVE projekt mérföldkövei,
melynek során a partnerek találkoznak és tanulnak
egymástól. A Delfti Műszaki Egyetem elkészítette
az IKES-ek módszertani útmutatóját, amely az
események szervezésével-, valamint a
tudáscserére irányuló tevékenységekkel
kapcsolatosan fogalmaz meg hasznos ajánlásokat.
További információk

ÉRDEKELT FELEK

A Helyi Támogatói Csoportok első
találkozásai
A WaVE partnerség tagjai februárban találkoztak
először a helyi érdekeltjeikkel. Az első Helyi Támogatói
Csoportok célja a releváns szereplők hivatalos
bevonása a projektbe, valamint az integrált tanulási
folyamat megkezdése voltak. A találkozókat egy
interaktív „Hogyan vonjuk be az érdekelteket a
projektbe” témájú képzés előzte meg, melyet a Delfti
Egyetem szakértői tartottak a partnerség tagjainak.
További információk

EMBEREK A WAVE-BEN

Vízhez kapcsolódó történetek
Minden hónapban egy, a WaVE partnerségében részt
vevő személy az általa választott fotón (fotókon)
keresztül mutatja be, hogy milyen személyes érzelmek
fűzik őt a kiválasztott vízhez kapcsolódó örökséghez.
Emellett néhány mondatban mindenki részletezi is
hogy mit jelent számára a képen látható örökség. Az
első 7 történetet összefoglaló dokumentum az alábbi
linkre kattintva érhető el.
A dokumentum letöltése

INTERJÚ

A víz visszatérése Breda belvárosába
A „WaVE Mesék” sorozat keretében mind az öt
projektben fejlesztendő térség bemutatásra került
majd. Az első interjú Hans Thoolennel, a hollandiai
Breda Város Önkormányzatának településfejlesztési
koordinátorával készült. Breda város története a vízhek
kapcsolódó helyszínek fejlesztésére vonatkozóan
igazán érdekes. A történetet Hans saját szavain
keresztül ismerhetjük meg.
Az interjú itt olvasható

Mi várható a közeljövőben?
Májusban online kerül majd sor a következő Helyi Támogatói Csoport találkozókra, melynek célja a
nemzetközi jó gyakorlatok megosztása a helyi érdekeltekkel. A találkozók hatékonyságának növelése
érdekében digitális megoldásokat fogunk alkalmazni, ami lehetővé teszi a helyi érdekeltek aktív bevonását.
Legyen naprakész és kövessen minket a közösségi oldalainkon is, ahol folyamatosan juthat hozzá a projekttel
kapcsolatos információkhoz!
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