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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.
PILOT AKCIE

Skvelé správy z projektu WaVE
Monitorovací výbor programu Interreg Europe
schváli 2 Pilot akcie. Gratulujeme samospráve
Ravenna a EZÚS Ister-Granum. V článkoch nižšie
sa dočítate, čo je vlastne pilot a ako prispieva k
napredovaniu projektu WaVE.

Viac informácií o Pilot Akciách

Pilot Akcia EZÚS Ister-Granum
Prečítajte si reportáž s riaditeľom EZÚS IsterGranum Petrom Nagyom, ktorý nám predstaví ciele
a nové prístupy, ktoré majú byť testované v rámci
pilot akcie.
Dočítajte sa viac

Pilot akcia samosprávy Ravenna
Prostredníctvom reportáže s riaditeľkou oddelenia
turistických služieb mesta Ravenna Mariou Grazia
Marini Vám predstavujeme druhý Pilot.
Dočítajte sa viac

Dobré príklady
Osvetlené rieky
Rieky majú v zozname politík EU vyššiu dôležitosť
ako kedykoľvek predtým. Únia si do roku vytýčila
abiciózny cieľ, a to obnovu 25,000 km pôvodných
vodných tokov. Súbežne s tým by sa budú obnovovať
zabudnuté korytá riek do ich pôvodného stavu, ktoré
boli zrušené vplyvom urbanizácie a rozvoju dopravy.
Projekt WaVE aj v tomto smere pozitívne prispieva k
rozvoju svojimi pozitívnymi prístupmi.
Inšpirujte sa

ĽUDIA VO WAVE

Ľudia vo VaVE Kolekcia #2
Každý mesiac sa uskutoční interview s jednou
osobou z partnerstva WaVE o vzťahu k vodou
spojenému dedičstvu.
Príbehy sú vyrozprávané a podložené obrázkami a
zverejnené na Facebooku.
Vychutnajte si druhú kolekciu príbehov.
Prečítajte si príbehy!

Čo bude nasledovať?
Schválením Pilot acií sa projekt WaVe predĺžil o 1 rok. Partneri získajú čas na písanie a implementáciu
Akčných Plánov a inšpirovať sa z akcií partnerov zapojených do Pilot projektov.
Partneri sa stretnú v júni s cieľom zosúladenia svojich Akčných Plánov. Nové porovnávanie a inšpirácia bude
nápomocná pre ich vylepšenie a doplnenie.
Buďte informovaný a sledujte nás aj prostredníctvom našich sociálnych sietí, kde Vás budeme priebežne
informovať o aktualitách súvisiacich s projektom.
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