
MOMAr - Models of Management for Singular Rural Heritage
(Modele de Management pentru Patrimoniul Rural Unic)

Unitatea Administrativ Teritorială Jude ul Mehedin i, în parteneriat cu Guvernulț ț
Provinciei Zaragoza (Spania) – partener lider, Agen ia de Dezvoltare Regională a Boemieiț
de  Sud  (Cehia),  Provincia  Groningen  (Olanda),  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  iș
Transporturilor  din  Saxonia  (Germania)  i  Autoritatea  Regională  din  Corsica  (Fran a)ș ț
implementează începând din 1 august 2019 proiectul “MOMAr - Models of Management
for Singular Rural Heritage“, finanţat în cadrul Programului Interreg Europe.

MOMAr înseamnă furnizarea unei  gândiri  strategice pentru utilizarea  resurselor
culturale  i  naturale,  alăturând  to i  actorii  implica i  în  managementul  resurselor  iș ț ț ș
creând  modele  de  dezvoltare  economică  i  socială  sustenabile,  favorizând  astfelș
identitatea  zonelor  rurale  fără  a  copia  sau  a  transfera  modele  din  alte  medii,  ci
adaptându-le teritorial.

Proiectul  eviden iază  existen a  unor  teritorii  cu  probleme  -  depopulare,ț ț
îmbătrânirea populaţiei, neutilizarea resurselor - a căror identitate este totu i marcatăș
de un patrimoniu bogat, excep ional, în unele cazuri - patrimoniu UNESCO - i ale cărorț ș
entită i de management fie nu au finalizat definirea modelelor de ac iune din punct deț ț
vedere  cultural  i  al  resurselor  naturale,  fie  modelele  împrumutate  nu  corespundș
realită ii teritoriale.ț

 



MOMAr  va  servi  la  îmbunătă irea  politicilor  i  programelor  care  vizeazăț ș
patrimoniul din teritoriile rurale, inând cont de particularită ile i identită ile culturaleț ț ș ț
ale locurilor unde ruralitatea determină un mod de ac iune. Locuitorii –cei care men inț ț
teritoriile vii - vor fi o parte centrală a strategiilor i a noilor proiecte propuse.ș

Prin intermediul acestui proiect, reprezentan ii Unită ii Administrativ Teritorialeț ț
Jude ul  Mehedin i  au  oportunitatea  de  a  cunoaşte  strategii  de  management  eficientț ț
pentru valorificarea patrimoniului natural i  cultural într-un mod integrat, care pot fiș
modelate  şi  aplicate  patrimoniului  local  din  zona  Mehedin iului,  având  în  vedere  căț
instrumentul  de  politici  căruia  i  se  adresează  prezentul  proiect  este  Strategia  de
Dezvoltare a Jude ului Mehedin i pentru perioada 2014-2020.ț ț

Valoarea  totală  a  proiectului  este  de  1.273.496  euro,  bugetul  alocat  Unită iiț
Administrativ  Teritoriale  Jude ul  Mehedin i  fiind  de  148.937  euro,  cu  o  contribu ieț ț ț
proprie la acoperirea cheltuielilor în cuantum de 22.340,55 euro.

Proiectul este divizat în două faze:
Faza 1: Învăţarea (5 semestre)
Faza  2:  Acţionarea  (2  semestre),  perioada  de  implementare  desfăşurându-se  intre  1
august 2019 si 31 ianuarie 2023.

MOMAr reprezintă, pe scurt, nevoia teritoriilor rurale de a avea un management
specific  al  patrimoniului  cultural  şi  natural,  cu  impact  asupra  cetăţenilor  şi
îmbunătăţindu-le calitatea vieţii.

Website: https://www.interregeurope.eu/momar/
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