
 

 
 
  

 

 

 

Bunele practici aplicate. Elaborarea planurilor de acțiune - tema celui de-al 

patrulea eveniment interregional din cadrul proiectului MOMAr 

 
 

În data de 26 ianuarie 2022, s-a desfășurat cel de-al patrulea eveniment interregional din cadrul 

proiectul european MOMAr (Modele de management pentru patrimoniul rural singular), finanțat în 

cadrul Programului Interreg Europe. 

Organizat online, de data aceasta de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Transporturilor 

din Saxonia-Anhalt, evenimentul cu titlul „Bune practici aplicate. Elaborarea planurilor de acțiune” a 

reunit 45 de experți în patrimoniul cultural din cele cinci țări participante în proiect (Spania, Republica 

Cehă, Germania, Olanda și România), cu scopul de a oferi  sprijin în elaborarea planurilor de acțiune 

inspirate de bunele practici în managementul patrimoniului din  zonele rurale.  

 

Proiectul MOMAr se apropie de finalul primei etape, corespunzătoare schimburilor de 

experiență în managementul patrimoniului rural, ce va avea ca rezultat realizarea unui Plan de acțiune 

pentru fiecare dintre teritoriile partenere, îmbunătățind astfel politicile locale din acest domeniu. 

 

 



 

 
 
  

 

 

Evenimentul a fost deschis de doamna Mari Carmen Gracia, șefa Serviciului de Cultură al 

Guvernului Provinciei Zaragoza, partenerul lider, care a încurajat atât partenerii proiectului, cât și 

stakeholderii să continue dezvolarea unei gândiri strategice, deoarece doar astfel putem implementa 

acțiuni care pot îmbunătăți managementul patrimoniului. 

 În continuare, Frank Thäger, șeful adjunct al Departamentului pentru Dezvoltare Regională și 

Dezvoltare Spațială Europeană, a salutat publicul în numele ministerului gazdă din Saxonia-Anhalt și a 

profitat de oportunitate pentru a evidenția contribuția stakeholderilor la impementarea activităților 

MOMAr. 

În cadrul întâlnirii, 21 dintre bunele practici identificate în timpul primei faze de lucru a 

proiectului au fost prezentate ca o potențială  sursă de inspirație pentru parteneri și stakeholderi. 

Reprezentanții acestor inițiative au fost invitați să participe la mesele rotunde pentru a stabili un dialog 

direct cu părțile interesate, fiind puse întrebări aplicate pentru fiecare exemplu de bună practică ce se 

dorește a fi importat și adaptat teritorial. Evenimentul a fost împărțit în trei module tematice: 

guvernanță și finanțare, managementul clădirilor și amplasamentelor și educație și formare. 

Întrebările referitoare la legislație, proprietate, implicarea societății locale, sursele de finanțare 

și noile utilizări adecvate ale spațiilor istorice sau eficiența reală a tehnologiilor moderne au fost câteva 

dintre principalele aspecte discutate. 

În concluzie, au fost stabilite viitoare întâlniri bilaterale cu scopul de a finaliza Planurile de 

acțiune ale fiecărui teritoriu.. 

 

 

 

 Despre MOMAR: 
“MOMAr - Models of Management for Singular Rural Heritage“ este un proiect finanțat de  Uniunea Europeană în cadrul 

Programului Interreg Europe.  

MOMAr inseamnă furnizarea unei gândiri strategice pentru utilizarea resurselor culturale și naturale, alăturând toți actorii 

implicați în managementul resurselor și creând modele de dezvoltare economică și socială sustenabile, favorizând astfel 

identitatea zonelor rurale fără a copia sau a transfera modele din alte medii, ci adaptându-le teritorial. 

Proiectul evidențiază existența unor teritorii cu probleme - depopularea, îmbătrânirea populaţiei, neutilizarea resurselor - a 

căror identitate este totuși marcată de un patrimoniu bogat, excepțional, în unele cazuri chiar patrimoniu UNESCO, și ale 

căror entități de management fie nu au finalizat definirea modelelor de acțiune din punct de vedere cultural și al resurselor 
naturale, fie modelele împrumutate nu corespund realității teritoriale. 

 
Vizitați-ne: www.interregeurope.eu/momar  

                   http:// twitter.com/momarinterreg  

                   http://www.facebook.com/momarinterreg/   

                   http://www.instagram.com/momarinterreg/  
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