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Lider Projektu
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Region Tesalia (Thessaly)
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Rozwój regionalny 
poprzez finansowanie waloryzacji 

dziedzictwa kulturowego

KONTAKTY:

@Finch_Interreg

Proces tworzenia właściwej polityki jest 
złożony i ma wpływ na liczną grupę współ-
tworzących go  uczestników. Szansa na us- 
prawnienie danej polityki może wzrosnąć 
jeżeli różne organizacje będą zaangażowa-
ne w międzyregionalny proces uczenia się, 
który jest możliwy dzięki projektowi FINCH. 

Dlatego też, aby wypracować nowe, zinte-
growane podejście do ochrony dziedzictwa 
kulturowego, jego promocji i wzrostu, a tak- 
że w celu szerszego zaangażowania sektora 
prywatnego w ten proces, każdy partner 
projektu FINCH powołuje Grupę Interesariu-
szy Regionalnych.

Każda taka grupa łączy wszystkie istotne 
organizacje, które choć może nie kwalifikują 
się do programu Interreg Europe (np. przed-
siębiorcy), to odgrywają ważną rolę w pro- 
jektowaniu i wdrażaniu danej polityki doty-
czącej projektu FINCH.

Partnerzy projektu FINCH są zawsze otwar-
ci i tworzą nowe możliwości dla kolejnych 
członków grup interesariuszy. Dlatego za- 
praszamy do dołączenia do nas! Chętnie 
odpowiemy na wszelkie pytania.

Celem projektu FINCH – jest rozwój 
instrumentów finansowych i partner-
stwa publiczno – prywatnego w celu 
wzmocnienia długoterminowego spo- 
łecznego i ekonomicznego wpływu in- 
strumentów polityki dotyczących wa- 
loryzacji dziedzictwa kulturowego

Środowisko 
i efektywne

gospodarowanie
zasobami
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 PRIORYTET 4.1
 Poprawa polityk dotyczących 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego
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 BUDŻET PROJEKTU
 1.465.165,00 €

 FAZA 1
 Proces międzynarodowego uczenia się
 Czerwiec 2018 - Listopad 2020

 FAZA 2
 Wdrażanie Regionalnego Planu Działań
 Grudzień 2020 - Listopad 2022

utworzonych w każdym z regionów

dotyczące instrumentów finansowych 
oraz ram prawnych umożliwiających 
zawiązanie partnerstwa z sektorem prywatnym

osoby które zdobędą profesjonalną 
wiedzę uczestnicząc w różnych działa-
niach w ramach współpracy międzyregionalnej 

regionalnych planów działania

300

SPODZIEWANE EFEKTY

instrumentów polityki powiązanych 
z funduszami strukturalnymi, w ramach 
których będą wdrażane działania 
zainspirowane projektem

inne instrumenty polityki udoskonalone 
w ramach projektu, zgodnie z którymi 
będą wdrażane działania zainspirowane 
projektem

PRZEWIDYWANE ZMIANY 
DZIĘKI PROJEKTOWI

mln € funduszy strukturalnych (w ramach 
celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia 
i/lub ETC), na które będzie miał wpływ 
projekt FINCH
tys. € innych funduszy, 
na które będzie miał także wpływ ten projekt.

zidentyfikowanych dobrych praktyk

powołanych grup interesariuszy

repozytorium wiedzy eksperckiej 

międzyregionalnych warsztatów 
z wizytami studyjnymi
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Dziedzictwo kulturowe jest nie tylko wspól-
nym dobrem oraz zasobem z którego 
korzystamy, ale także wspólną odpowiedzial-
nością. Unijne polityki spójności mogą być 
narzędziami w promowaniu podnoszenia war- 
tości dziedzictwa kulturowego. Dlatego też, 
siedem europejskich regionów zdecydowało 
połączyć swoje siły, aby zmierzyć się z 
wyzwaniem jakim jest ochrona, odbudowa, 
podniesienie wartości i zarządzanie dzie-
dzictwem kulturowym, włączając w ten pro- 
ces przedstawicieli sektora prywatnego.

Finansowanie inwestycji związanych z dzie-
dzictwem kulturowym zapewni jego ochronę 
w sposób dynamiczny i wydajny, umożliwiając 
rozwój nowych działań oraz odświeżając już 
istniejące i tym samym zwiększając wartość 
dziedzictwa oraz zapewniając zrównoważony 
rozwój środowiskowy.  

Projekt FINCH pomoże partnerskim regio-
nom rozwinąć ich polityki w tym zakresie. 
Ułatwi także wprowadzenie prostych instru-
mentów finansowych skierowanych do sek- 
tora prywatnego (w tym partnerstwa publicz-
no-prywatnego) oraz umożliwi zmianę lo- 
kalnych i regionalnych polityk w kierunku 
bardziej zrównoważonych modeli walory-
zacji dziedzictwa kulturowego.
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