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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.
HLAVNÉ SPRÁVY

Online stretnutia partnerov WaVE
Partnerské stretnutia sa kvôli sprísneným
opatreniam Covid-19 konali 30-31.marca a 1. apríla
online.
Pôvodne plánované stretnutie partnerov sa malo
konať v dánskom Aarhuse.
Na trojdňovom online stretnutí sa partneri zamerali
na finančné a komunikačné otázky, prezentovali
dobré skúsenosti a oboznámili sa s procesom
prípravy IKES a akčných plánov.
Ďalšie informácie

METODOLÓGIA

Medzinárodné podujatie zamerané
na výmenu skúseností (IKES)
Podujatia IKES sú míľnikmi projektu WaVE, na ktorých
si partneri v rámci vzájomných stretnutí odovzdávajú
skúsenosti.
Technická univerzita Delft vypracovala metodiku, ktorá
obsahuje užitočné smernice a odporúčania týkajúce sa
organizovania udalostí a aktivít ohľadom odovzdávania
vedomostí a výmeny skúseností.
Ďalšie informácie

DOTKNUTÉ STRANY

Prvé stretnutia dotknutých partnerov
(Stakeholderov)
Členovia partnerstva WaVE sa s miestnymidotknutými
partnermi- Stakeholdermi stretli prvýkrát vo februári.
Cieľom prvého stretnutia Miestnych Záujmových Skupín
bolo zapojenie relevantných účinkujúcich na miestnej
úrovni a taktiež začatie integrovaného výukového
procesu. Stretnutiu predchádzal seminár na tému ”Ako
zapojiť záujemcov do projektu”. Seminár sa uskutočnil
prostredníctvom prednášok odborníkov z Technickej
univerzity Delft.
Ďalšie informácie

ĽUDIA VO WAVE

Príbehy spojené s vodou
Každý mesiac jedna osoba zapojená do projektu
WaVE predstaví na základe ňou zvolenej fotografie
(fotografií) svoje osobné pocity, ktoré ju spájajú so
zvoleným dedičstvom spätého s vodou.
Popri tom sa niekoľkými vetami každý vyjadrí k
danému dedičstvu z vlastného pohľadu.
Dokument s prvými siedmimi príbehmi je prístupný
prostredníctvom kliknutia na odkaz pod článkom.

Pozrieť zbierku

ROZHOVOR

Navrátenie vody do centra mesta Breda
Prostredníctvom seriálu „Rozprávky WaVE” sa
predstaví všetkých 5 oblastí, ktoré sa v rámci projektu
plánujú rozvíjať.
Prvé ineterview sme uskutočnili s Hansom Thoolenom,
koordinátorom sekcie mestského rozvoja holandského
mestečka Breda.
Príbeh mesta Breda je pohľadom cez rozvoj lokalít
spätých s vodou skutočne zaujímavý.
Príbeh nám priblíži Hans vlastnými slovami...
Prečítať si interview

Čo bude nasledovať?
V máji sa uskutočnia nasledujúce online stretnutia miestnych skupín zapojených partnerov, ktorých cieľom
bude výmena skúseností na medzinárodnej úrovni a podelenie sa o ne s miestnymi zapojenými partnermi.
V záujme zvýšenia efektívnosti stretnutí budeme aplikovať digitálne riešenia, ktoré umožnia aktívne zapojenie
miestnych partnerov. Buďte informovaný a sledujte nás aj prostredníctvom našich sociálnych sietí, kde Vás
budeme priebežne informovať o aktualitách súvisiacich s projektom.
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