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

A WaVE a 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.
PILOT AKCIÓK

WaVE siker történet
Két Pilot akciót hagyott jóvá az Interreg Europe
Monitoring
Bizottsága.
Gratuláció
Ravenna
Önkormányzatának és az Ister-Granum EGTC-nek.
Az alábbi cikkben olvashatnak arról, hogy mi az a
pilot és hogyan segíti a WaVE projektben folyó
munkát.

Olvasson bele

Az Ister-Granum EGTC Pilot Akciója
Olvassa el az Ister-Granum EGTC igazgatójával,
Nagy Péterrel készített interjút, aki bemutatja az IsterGranum pilot akciójának célkitűzéseit és
tevékenységeit amit tesztelni fognak a pilot
keretében.
Olvasson bele

Ravenna Pilot Akciója
Ravenna pilot akcióját, Ravenna Önkormányzatának
Turisztikai igazgatójával, Maria Grazia Marini-vel
készített interjúban mutatjuk be.
Olvasson bele

JÓ GYAKORLATOK

Napvilágot látott vízfolyások
Az európai folyókkal kapcsolatos kérdések az EU
policy agendák élén találhatóak. 2030-ra az EU
ambiciózus célok elérését fogalmazta meg 25,000
km-nyi folyószakasz visszaállításáról. Ezzel
párhuzamosan, elfelejtett vízfolyások kelnének újra
éltre, részben visszakapva korábbi medrüket amit az
urbanizáció és közúti közlekedés dominanciája miatt
megszüntettek.
A WaVE projekt ebben a témában is számos jó
gyakorlattal rendelkezik.
Inspirálódj!

WAVE EMBEREI

WaVE Emberei Kollekció #2
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. A történetekből
készített
összefoglaló dokumentum második
kiadása az alábbi linkre kattintva érhető el.
Inspirálódj!

Mi várható a közeljövőben?
A pilotok jóváhagyásával, a WaVE projekt egy évvel meghosszabbodott. Így a partnereknek több idejük lesz az
Akció Tervük kidolgozására és megvalósítására, beépítve a két pilot akció tanulságait is.
A partnerség legközelebb szeptemberben fog találkozni, reményeink szerint már személyesen, az Ister-Granum
régióban.
Maradjon velünk és kövessen minket a közösségi médiában, hogy ne maradjon le a projekt legfontosabb
eseményeiről.

Projekt partnerek

Environment &
resource
efficiency

www.interregeurope.eu/wave

