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Projekty EWT – dziedzictwo kulturowe

• Transgraniczne
– SeaSide

• Transnarodowe
– BalticFortRoute
– COOLBricks
– Hist.Urban

• Międzyregionalne
– INHERIT

Projekt SeaSide (1)
Nazwa: Promocja atrakcji kulturowych regionu
południowego Bałtyku
•
•
•
•

Finansowanie : Program „Południowy Bałtyk 2007-2013”
Realizacja :
2008-2011
Budżet projektu: ok. 2 mln Euro
Zasięg :
Polska (POM: CMM, UM), Litwa, Szwecja,
Niemcy
• Lider :
Urząd Miejski w Rostoku/Biuro Hanse
Sail
• Struktura :
5 komponentów

Projekt SeaSide (2)
Rezultaty:
Wystawa – Kłajpeda,
Rostok, Gdańsk,
Kalskrona

•
•
•
•
•
•

Pomysł
Projekt
Produkcja
Logistyka
Ubezpieczenie
Promocja

Baltic Sail / Hanse
Sail

Atlas Dziedzictwa
Morskiego

• Festiwale żeglarstwa
jako marka
• Ochrona
zabytkowych
jednostek
pływających
• Bodziec
ekonomiczny dla
miast bałtyckich

• Narzędzie
promocji regionu
• Kompendium
wiedzy :
• muzea, zabytki
techniki,
zabytkowe statki,
• porty i stocznie
• zabytkowe
budowle

Projekt BalticFortRoute
Nazwa: Bałtycka kultura szlakiem dawnych fortec
•Finansowanie: Program „INTERREG III B RMB 2004-2006”
•Realizacja:

2005-2007
Potencjalne
pomysły na projekty
•Budżet projektu: 2,4 mln Euro2014+ (1)

•Zasięg:

Polska (POM: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska,
Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza
Gdańsk”, Politechnika Gdańska), Niemcy, Rosja, Litwa

•Lider: Miasto Kostrzyn nad Odrą (Polska)
•Rezultaty: opracowanie tras wycieczek po historycznych fortecach europejskich,
promocja grodzisk jako znaczących atrakcji turystycznych,
nawiązanie współpracy kulturowej i naukowej pomiędzy ośrodkami
zarządzającymi fortami

Projekt Hist. Urban (1)
Nazwa: Zintegrowana rewitalizacja historycznych miast na rzecz

policentrycznego zrównoważonego rozwoju
•Finansowanie: Program „INTERREG III B CADSES 2004-2006”
•Realizacja:

2006-2008

•Budżet projektu: 2,2 mln Euro
•Zasięg:

Polska (Urząd Miasta Sopotu i w Sanoku), Niemcy,

Austria, Grecja, Włochy, Czechy, Węgry, Rumunia, Mołdawia
•Lider: German Association for Housing, Urban and Spatial
Development (Niemcy)

Projekt Hist. Urban (2)
Rezultaty:
• rozwój i testowanie zintegrowanych metod oraz opartych na praktyce podejść
do procesu rewitalizacji,
• wymiana know-how, stworzenie sieci powiązań i wspólna praca nad
zróżnicowanymi tematycznie zagadnieniami dotyczącymi rewitalizacji
historycznych miast,
• opracowanie podręcznika na temat zintegrowanej rewitalizacji dla decydentów
szczebla lokalnego po szczebel europejski,
• wzmocnienie funkcji miejskich oraz gospodarczych, a także wypromowanie
zrównoważonej odnowy miast i policentrycznej struktury miejskiego planu
zasiedlenia w obszarze CADSES,
• podniesienie kwalifikacji lokalnych i regionalnych ekspertów oraz decydentów
w sprawach środków rewitalizacyjnych w historycznych miastach.

Projekt COOL Bricks (1)
Nazwa: Zmiany klimatyczne, dziedzictwo kulturowe oraz
energooszczędne zabytki
•Finansowanie: Program „INTERREG III B RMB 2007-2013”

•Realizacja:

2010-2013

•Budżet projektu: 4,3 mln Euro
•Zasięg:

Polska (EFOZ), Niemcy, Szwecja, Dania, Estonia,
Łotwa, Białoruś, Litwa, Finlandia

•Lider:

Miasto i Region Hamburg, Ministerstwo Kultury

(Niemcy)

Projekt COOL Bricks (2)
Rezultaty:
• opublikowane opracowania podsumowujące rezultaty projektu, konferencji,
warsztatów,
• raporty i analizy dotyczące przykładów dobrych praktyk, przeprowadzonych
badań i oceny zrealizowanych czterech projektów pilotażowych – restauracji
obiektów zabytkowych z zastosowaniem innowacyjnych technologii i
materiałów zwiększających efektywność energetyczną budynków,
• opracowane materiały edukacyjne skierowane do architektów, inżynierów,
konserwatorów i rzemieślników, będące uzupełnieniem lub pełnym
programem edukacyjnym,
• wypracowane wspólne stanowisko dotyczące strategii działania wyrażone w
deklaracji partnerów i dokumencie programowym.

Projekt INHERIT (1)
Nazwa: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe w celu rewitalizacji
zabytkowych centrów miast
•Finansowanie: Program „INTERREG III C ZACHÓD 2004-2006”

•Realizacja:

2005-2007

•Budżet projektu: 1 mln Euro
•Zasięg:

Polska (Urząd Miasta Gdańska), Wielka Brytania,
Włochy, Szwecja, Hiszpania

•Lider:

European Association of Historic Towns and Regions

(Wielka Brytania)

Projekt INHERIT (2)
Rezultaty:
• przygotowanie podręcznika dobrych praktyk dotyczących rewitalizacji w
krajach europejskich oraz polityk UE w tym zakresie,
• wspólne stanowisko na temat polityki spójności UE w okresie 2007-2013
podczas trwania konsultacji społecznych na ten temat,

• zorganizowane zostały: seminaria, spotkania grup tematycznych, staże i
wymiany dla urzędników oraz wydane publikacje.
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