EVENIMENTE MUZEALE
Expoziții, conferințe, simpozioane, cursuri, publicații, descoperiri, proiecte, informații din domeniul
patrimoniului cultural

« Toate Evenimente

Acest eveniment a trecut.

București: INNOcastle – conferința de lansare a proiectului
2 octombrie, 2018 @ 12:00 - 13:30 EEST

În majoritatea țărilor europene, protejarea, transformarea și utilizarea
reședințelor extraurbane ale elitelor istorice (ansambluri, conace și castele) nu
sunt susținute de politici care să re ecte adevăratele nevoi și oportunități ale
acestora.
Proiectul Innocastle – Inovarea politicilor publice pentru prezervarea,
transformarea și exploatarea castelelor, conacelor și grădinilor acestora – este
construit în jurul ideii de valori care a acestor forme europene de patrimoniu
mai puțin cunoscute.
Așezate în marea lor majoritate în zone rurale, reședințele elitelor istorice sunt
deseori necunoscute publicului larg și turiștilor. Acestea au potențialul de a
deveni catalizatori ai inovării și dezvoltării rurale sustenabile. Acest lucru
necesită, însă, o schimbare de paradigmă, atât din punct de vedere legislativ,
cât și aplicat, către o abordare complexă a procesului de restaurare.

INNOCASTLE își propune să revitalizeze aceste comori ascunse prin adoptarea
unor politici care să capaciteze actorii locali și investitorii privați și care să
încurajeze parteneriatele inter-sectoriale.
Obiectivul proiectului este asigurarea prezervării durabile a reședințelor elitelor
de altă prin remodelarea actualelor politici publice, pentru ca acestea să
re ecte mai bine tendințele actuale și viitoarele necesități, să asigure atât
implicarea diferitelor grupuri interesate (actori), cât și exibilitatea economică
și de mediu a acestor ansambluri.
În România, INNOCASTLE vizează în mod speci c Programul Operațional
Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Urmărim ca, printrun studiu integrat al castelelor, conacelor și grădinilor istorice, realizat în
strânsă legătură cu grupurile interesate de la nivel local, național și regional, să
propunem noi direcții de abordare a restaurării și punerii în valoare a acestui
segment patrimonial.
Proiectul, coordonat de Institutul National al Patrimoniului va

desfășurat, pe

o perioadă de 4 ani și jumătate, alături de Universitatea din Ghent (Belgia),
Guvernul regional al Extremadura (Spania), National Trust (Marea Britanie) și
Provincia Gelderland (Olanda). Proiectul este nanțat de Interreg Europe prin
fonduri ERDF.
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