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PROIECTUL

Cel de al patrulea eveniment interregional din cadrul proiectului 

 Elaborarea Planurilor de Acțiune

    
MOMAr a organizat o întâlnire internațională online la care au participat 45 de experți
în patrimoniu din cele cinci țări partenere în proiect (Spania, Republica Cehă,
Germania,Olanda și România). Evenimentul a fost susținut de  Ministerul Dezvoltării
Regionale și Transporturilor din Saxonia-Anhalt - Germania, având ca temă: „Bune
practici aplicate. Elaborarea planurilor de acțiune”.

 INTERVIUL

"Transromanica unește oameni din toată Europa în dorința  de a construi

punți și de a celebra moștenirea culturală europeană"

Transromanica este o rețea care conectează moștenirea romanică comună din nouă țări

europene. Este, de asemenea, unul dintre principalii stakeholderi ai proiectului MOMAr.

Am vorbit cu Annemarie Schmidt, asistent management al Transromanica, pentru a afla

mai multe despre munca și planurile lor de viitor.

MOMAr Tour în Ponoarele ,
Județul Mehedinți 

În luna ianuarie, județul Mehedinți a

organizat Turul MOMAr în comuna

Ponoarele, prilej cu care reprezentanții

unităților administrativ teritoriale și ONG-

urile participante au fost informați despre

proiectul MOMAr și despre bunele practici

prezentate de parteneri în cadrul

evenimentelor interregionale, precum și

despre Planul de acțiune propus de

Consiliul Județean Mehedinți.

Groningen își informează
stakeholderii

Provincia Groningen și-a reunit

stakeholderii din 5 municipalități diferite

pentru a afla despre obiectivele și

managementul proiectelor MOMAr

Interreg Europe. În timpul sesiunii, li s-au

prezentat cele mai recente activități și

rezultatele de până acum.

Schimb de experiență cu
proiectele  RENATUR și RFC în
Saxonia-Anhalt 

Ministerul Dezvoltării Regionale și

Transporturilor din Saxonia-Anhalt a

organizat o întâlnire ce a avut ca temă

schimbul de experiențe dobândite în

cadrul  proiectelor  Interreg RFC și

RENATUR, pentru a discuta posibile

sinergii între acestea, cu accent pe

descoperirea legăturilor tematice. 
 

 Bohemia de Sud a organizat
primul  MOMAr Tour

Primul  MOMAr Tour realizat în Boemia de

Sud s-a concentrat pe utilizarea ulterioară

a fortului Tichá, întreținut și condus de

Asociația Castelele de pe râul Malše

(HNM).  Recent a avut loc o restaurare în

timpul căreia a fost recreat un nou vârf de

turn și întreaga structură a fost

conservată.

Saxony-Anhalt  și progresul
Planului de Acțiune

Ministerul Dezvoltării Regionale și

Transporturilor din Saxonia-Anhalt s-a

întâlnit în decembrie anul trecut cu

stakeholderul său Transromanica, pentru

a evalua potențialul turismului cultural și al

educației culturale ce urmează a fi

integrate în planul de acțiune.

Prezentarea Planului de Acțiune
MOMAr în cadrul Consiliului
Județean Mehedinți

Echipa de implementare a proiectului din

cadrul Consiliului Județean Mehedinți a

organizat o ședință internă pentru a

aborda activitățile Planului de Acțiune din

cadrul proiectului MOMAr și pentru a-și 

informa colegii  despre evenimentele

desfățurate în ultima perioadă.

Dezbateri MOMAr despre viitorul
patrimoniului cultural

Pe 25 noiembrie, Irene Ruiz,consultant în

echipa științifică MOMAr, a fost invitată de

Hispania Nostra - asociație dedicată

conservăii patrimoniului, să contribuie la

dezbaterea digitală: „Viitorul patrimoniului

cultural în Europa”. Bazându-se pe

valorile noului concept Bauhaus

european, evenimentul online oferă voce

tinerilor profesioniști pentru a propune 

acțiuni în crearea unei noi Europe,

confruntându-se cu provocările actuale

precum pandemia, schimbările climatice

sau diferențele sociale.

MOMAr colaborează cu
Be.Cultour

Pe 12 noiembrie, Irene Ruiz, în numele

echipei științifice MOMAr, a participat la

prima întâlnire  a proiectului «Be.Cultour»,

din cadrul Programului European

HORIZON gestionat în Spania de Biroul

de Programe Europene al Consiliului

Provinciei Teruel (DPT) și care include

Parcul Cultural Rio Martín ca zonă pilot

pentru studiul și implementarea bunelor

practici.

Workshop despre Planurile de
Acțiune

Pe 6 octombrie, partenerii MOMAr s-au

întâlnit în cadrul unui workshop online

pentru a discuta  aplicat pe fiecare

propunere de Plan de Acțiune. În acest

scop,Gema Quílez, consilier MSC

Associates și expert în elaborarea

planurilor de acțiune, a oferit sprijin prin

recomandările și observațiile făcute

fiecărui partener.

 Workshop online pentru
schimburile de experiență

Activitățile online devin din ce în ce mai

importante în implementarea proiectelor.

Schimbarea radicală la mediul virtulat și

evenimente online în 2020 a adus

modificări, dar acum este momentul să

facem un bilanț al lecțiilor învățate. Acesta

a fost punctul de pornire pentru workshop-

ul online „Schimb de experiență: activități

de proiect online” organizat de Interreg

Europe pe 30 septembrie 2021.

MOMAr Tour în Remolinos
(Zaragoza)

În septembrie, echipa științifică MOMAr,

formată din Isabel Soria și Irene Ruiz, s-a

deplasat în orașul Remolinos din provincia

Zaragoza pentru a continua două studii

realizate anterior, planificând

astfel gestionarea viitoare a patrimoniului

minier. În cadrul întâlnirii a fost de

asemenea prezentat progresul proiectului

MOMAr.

Via Transilvanica, exemplu de
turism sustenabil

Partenerul MOMAr, județul Mehedinți, a

participat la webinarul tematic „Strategii

pentru un sector turistic competitiv și

durabil”, organizat de Interreg Europe

Policy Learning Platform (PLP) cu scopul

de a prezenta un model de strategie de

dezvoltare a turismului local de succes. 

RERA se întâlnește cu mediul
academic 

Agenția de Dezvoltare Regională din

Boemia de Sud – RERA a organizat în

august o întâlnire  cu 21 de stakeholderi,

care a avut loc la Institutul de Tehnologie

și Afaceri (VSTE) din orașul České

Budějovice. Întâlnirea a avut ca

scop consolidarea sinergiile dintre MOMAr

și programul Interreg Transborder AT-CZ.

 AGENDA MOMAr

Evenimente Viitoare 

Întâlnire bilaterală dintre Guvernul provinciei Zaragoza și 
Comitetul Patrimoniului Mondial 

Februarie 2022

MOMAr Tour la Monumentul Trocnov, Bohemia de Sud (RERA)  
Martie 2022 

Întânire de lucru  - surse de finanțare pentru
patrimoniu (Provincia  Groningen) 

Martie 2022 
 Vizită de Studiu în Provincia Groningen (Olanda) 

23-03-2022 / 25-03-2022 

Întâlnire Stakeholderi  (RERA)  
Aprilie 2022 

Vizită de Studiu în Bohemia de Sud ( Republica Cehia 
27-04-2022 / 28-05-2022 

Întâlnire Regională Stakeholderi (Saxony - Anhalt) 
Primăvară 2022 

Vizită de Studiu în județul Mehedinti  (România) 
08-06-2022 / 09-06-2022 

Vizită de Studiu în Saxony - Anhalt (Germania) 
Ongoing
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