
 

 

Partneři 
 

 

 

Kontakt 
 

● Ústecký kraj 
Vedoucí Partner 
Tel: +420 475 657 909 
E-mail: drahosova.m@kr-ustecky.cz 
 

● Provincie Teruel, Španělsko 
Partner zodpovědný za komunikaci 
Tel: +34 978 647 447 
E-mail: programasue@dpteruel.es 
 
 

SLEDUJ   
 

NÁS NA 
 
 

RFC Zpravodaj: 
Přihlaš se!! 

 

  
 

Tato tištěná publikace odráží pouze vizi autora a orgány programu 
Interreg Europe nejsou odpovědné použití informací v nich 

obsažených. 

 
 

 #udržitelnost_ 
 

 #pevnost_ 
 

 #dědictví_  
 
 

 
 
RFC - Oživení pevnostních měst  
 
Nové strategie obnovy a možnosti 
inovativního využívání městských 
opevnění, revitalizace pevnostních 
měst.  
Zapojení opevnění a vojenských 
historických staveb do života 
města, a současně zachování image 
a atmosféry pevnostního města. 

 
www.interregeurope.eu/rfc 

mailto:drahosova.m@kr-ustecky.cz
mailto:programasue@dpteruel.es
https://www.facebook.com/InterregEuropeRFC/
https://twitter.com/rfc_fortress
https://www.youtube.com/channel/UCh8osb7WpscMh8nKK8XN-YQ/
http://eepurl.com/gKPje9
http://www.interregeurope.eu/rfc


 

 

Projekt 
 

Cílem projektu RFC je revitalizace památek 
cestou zlepšení vzájemné koexistence měst a 
sousedních pevností. 
 
Na území Evropy se nachází množství bývalých 
pevností a opevněných míst vysoké historické 
hodnoty, které pocházejí z různých historických 
období. 
 
Tato opevněná místa dnes určují image a 
charakter krajiny, současně pak hranice obcí, 
krajů, zemí i samostatné Evropy a symbolizují 
historické události, které se odehrály v okolí 
těchto opevněných měst. 

 

 

 

Tip 
 

 

Cíle 
● Podpora regionálních politik při ochraně a 

zachování pevností. 

● Zapojení stakeholderů (zúčastněných stran 
projektu) při zavádění nových a efektivních 
opatření a při užívání památek a jejich 
zapojení do života města. 

● Výměna zkušeností mezi partnery projektu. 

● Shromáždit nejméně 21 příkladů dobré praxe 
na podporu zlepšení situace pevností a 
opevněných měst. 

● Realizace akčních plánů v partnerských 
regionech, založené na výsledcích projektu. 

Jak se zapojit? 
● Kontaktujte své regionálních partnery a 

přizvěte je k účasti na akcí projektuí. 

● Řekněte nám o svých zkušenostech a / nebo o 
inspirujícím příkladu ve vašem regionu. 

● Zúčastněte se našich akcí: Místní informační 
den a závěrečné konference. 

● Přihlašte se k odběru našeho zpravodaje. 

● Sledujte nás na sociálních médiích. 

 

http://eepurl.com/gKPje9

