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„Managementul patrimoniului cultural de 
coastă” – Proiectul HERICOAST, în plină 
desfășurare la Sulina
Actualitate | Publicat la 27.10.2016 | Obiectiv

În perioada 25-26 octombrie 2016, în orașul  Sulina 
s-a desfășurat al doilea workshop interregional, organizat de către echipa de implementare a 
proiectului: „Managementul patrimoniului cultural de coastă” – HERICOAST, finanțat în cadrul 
Programului de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020.

La eveniment au participat reprezentanții tuturor partenerilor implicați în proiect, respectiv:  
Consiliul Provinciei Vest – Agder, Norvegia (aplicant principal), Autoritatea Regională din 
Castilla y Leon (Spania), Regiunea Molise (Italia), Agenţia de Dezvoltare Leartibai (Spania), 
Consiliul Comitatului Donegal (Irlanda). Parteneri consultativi:  Universitatea Clue+ din 
Amsterdam (Olanda) și ONG Civilscape (Olanda). 
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Workshopul a fost structurat pe două componente de dezbatere, respectiv:

– în prima parte a fost analizat modul în care au fost respectate etapele de implementare a 
proiectului în contextul instrumentelor predefinite în cadrul primului workshop care s-a desfășurat 
în iunie a.c. la Ny-Hellesund, Norvegia. Discuția a fost moderată de către doamna Linde Egberts, 
expert pe probleme de patrimoniu, Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda.

– în cea de-a doua parte a workshop-ului a avut loc o dezbatere privind căile de implicare a 
actorilor de la nivel local și regional în conservarea patrimoniului, precum și modalități de 
digitizare a patrimoniului cultural construit.

În cadrul evenimentului a avut loc un study-tour al localității Sulina, prilej cu care a fost prezentat 
patrimoniul cultural și natural al zonei: Muzeul Farul Vechi al Comisiunii Europene din Sulina, 
Palatul Comisiunii Europene a Dunării, Cimitirul Internațional, lăcașele de cult, plaja Sulina.
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