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Newsletter #6| červenec 2022 
  

 

PROJEKT  

 

 

 

Akční plány MOMAr 
 

 

V červenci 2022 skončila první fáze projektu MOMAr, a to schválením Akčních plánů 

jednotlivých projektových partnerů. Tyto Akční plány, insipirované příklady dobrých praxí z 

partnerských regionů, představují využití poznatků získaných realizací projektu MOMAr. 

Tyto akční plány by měly podpořit udržitelné využívání kulturního a přírodního bohatství v 

jednotlivých regionech. 
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Provincie Zaragoza  

Vedoucí partner projektu MOMAr, Provincie Zaragoza, zaměřil svůj akční plán na 

průmyslové dědictví těžby soli v oblasti Remolinos. Hlavním cílem je rozvoj vesnice, jejího 

dědictví a propagace oblasti, stejně jako širší zapojení místní komunity do těchto 

aktivit. Více zde. 

 

 

Provincie Groningen 

Provinice Groningen si plně uvědomuje 

důležitost spolupráce s celou škálou institucí 

v regionu, v tomto případě především v 

oblasti ochrany kulturního bohatství a krajiny. 

Založení Heritage Lab je jednou z cest, která 

umožní intenzivní spolupráci a zapojení 

expertů do procesu ochrany regionálního 

kulturního dědictví. Jedná se o fyzické místo, 

kde se budou setkávat odborníci, místní a 

krajská samospráva a celá řada dalších 

aktérů. Více zde. 

 

Župa Mehedinti 

Akční plán pro Mehedinti zahrnuje dva 

projekty pro podporu turismu a zvýšení 

spokojenosti návštěvníků. První akce je 

věnována rekonstrukci neoklasicistního 

paláce Gheorghe Pleșa a jeho transformaci 

na kulturní centrum. Druhá z akcí se bude 

zabývat digitalizací památek a artefaktů 

Muzea Železných vrat (Museul Portile de 

Fier). Více zde. 

 

Sasko-Anhaltsko 

Ministerstvo pro infrastrukturu a 

digitalizaci Saska-Anhlaltska vybuduje v 

nevyužívaném kostele ve vsi Schernebeck 

komunitní pekárnu. Od této akce se slibuje 
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posílení kulturních vazeb v oblasti, zvýšení 

zájmu o chátrající budovy a zvýšení počtu 

návštěvníků. Více zde. 

 

Jihočeský kraj 

V rámci jižních Čech bude Akční plán 

zaměřen na otevření bývalých kaolínových 

dolů zvaných Orty v katastru obcí Borek, 

Hrdějovice a Hosín. Orty představují jeden ze 

dvou hlubinných kaolínových dolů u nás a 

jejich otevření veřejnosti podpoří 

cestovní ruch, zájem o historii místa a 

dějiny hornictví na Českobudějovicku. Více 

zde. 

 Více k příkladům dobré praxe zde  
 

 

 

 

STUDIJNÍ CESTY  

 

 

 

Župa Mehedinti hostila poslední studijní cestu 

projektu MOMAr 
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Partneři projektu MOMAr se zúčastnili poslední studijní cesty, a to do rumunského 

regionu Mehedinti. Účastníci se seznámili s příklady dobré praxe, především těmi, 

které byly prezentovány v rámci projektu. Přes dvacet odborníků z pěti zemí se 

zúčastnilo této studijní cesty, které proběhla ve dnech 7. - 9. června 2022. Studijní 

cesta byla připravena regionální vládou v Mehedinti ve spolupráci s místními 

organizacemi. 

 

 

Více zde  
 

 

Studijní cesta v provincii Groningen 
  

      

 

Ve dnech 27. - 28. dubna 2022 hostila nizozemská provincie Groningen skupinu 
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odborníků a partnerů projektu MOMAr. Účastníci studijní cesty navštívili místní 

příklady dobré praxe, které se týkaly především inovativních přístupů k managementu 

kulturního dědictví, které, zvláště v případě ohrožených památek, představují 

východisko z jejich neutěšeného stavu a příležitost k dalšímu rozvoji. Studijní cesta 

byla zorganizována regionální vládou provincie ve spolupráci s místními 

organizacemi.  

 

 

Více zde  
 

 

Projet MOMAr zavítal do jižních Čech 
  

 

      

Partneři projektu MOMAr zavítali do jižních Čech, aby zde shlédli příklady dobré 

praxe v oblasti managementu kulturního dědictví. Studijní cesta proběhla ve dnech 22. 

- 24. dubna 2022 a mezi místa, která si partneři projektu přáli navštívit, patřila Hluboká 

nad Vltavou, Sladovna Písek, Městská knihovna v Soběslavi, Památník Jana 

Žižky v Trocnově, hrad Pořešín a jako třešničku na závěr Český Krumlov. 

Organizátorem této studijní cesty byla Regionální rozvojová agentura jižních Čech 

- RERA a.s., ve spolupráci s dalšími regionálními institucemi. 

 

 

Více zde  
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MOMAr Tour v Haldenslebenu 

(Sasko-Anhaltsko)  

V červenci 2022 uspořádalo Ministerstvo 

pro infrastrukturu a digitalizaci Saska-

Anhaltska lokální studijní cestu do městečka 

Haldensleben. Celkem devět účastníků 

navštívilo hrad Hundisburg, seznámilo se s 

pokrokem projektu MOMAr a diskutovalo o 

možnostech dalšího rozvoje tohoto místa. 
 

Více zde  

 

 

MOMAr tour v Quinto de Ebro 

(Zaragoza) 

V dubnu 2022 se vědecký tým projektu 

MOMAr zúčastnil lokální studijní cesty (tzv. 

MOMAr tour) v provincii Zaragoza. Místem 

konání bylo historické městečko Quinto de 

Ebro, kde vědecký tým MOMAr a zástupci 

místní samosprávy diskutovali o inovacích na 

poli správy kulturního dědictví a jejich dopadu 

na místní komunitu. 
 

Více zde  
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MOMAr Tour v Territorio 

Mudéjar (Zaragoza)  

Španělský partner projektu MOMAr

uspořádal druhou lokální studijní cestu, 

tentokrát do oblasti zvané Territorio 

Mudéjar. Tato oblast v provincii Zaragoza je 

známá svým kulturním dědictvím z dob 

maurského osídlení, tj. 14. - 15. století. Tuto 

lokální studijní cestu, spolu s projektovým 

partnerem, zorganizovala Asociace 

maurského dědictví. 
 

Více zde  

 

 

MOMAr Tour 

v Schernebecku (Sasko-

Anhaltsko) 

V květnu 2022 se své lokalní studijní cesty 

dočkalo také Sasko-Anhaltsko. Z důvodu 

regionálních covidových opatření nebylo 

možné tuto aktivitu realizovat dříve. Skupina 

zastupující projekt MOMAr navštívila 

venkovský kostel v Schernebecku, v regionu 

Altmark. Záchrana tohoto kostela a jeho nové 

využití jsou předmětem Akčního plánu 

německého partnera projektu. 
 

Více zde  
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MOMAr se zúčastnil závěrečné 

konference projektu 

ForHeritage  

Závěrečná konference projektu ForHeritage, 

podpořeného z programu Interreg Central 

Europe, proběhla 12. května 2022. 

Odborná konzultantka projektu MOMAr, 

Irene Ruiz, byla na tuto závěrečnou 

konferenci pozvána, aby představila cíle a 

pokrok projektu MOMAr. 
 

Více zde  

 

 

Sasko-Anhaltsko spolupracuje 

s kulturní cestou 

Transromanica  

Ministerstvo pro infrastrukturu a 

digitalizaci Saska-Anhaltska zorganizovalo 

setkání se zástupci kulturní cesty 

Transromanica, aby prodiskutovali zapojení 

této kulturní cesty do aktivit zahrnutých do 

Akčního plánu. Ministerstvo representoval 

projektový manažer Lukas Fenger, zatímco 

stranu kulturní cesty Transromanica 

Annemarie Schmidt. 
 

Více zde  
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MOMAr tour podruhé v jižních 

Čechách  

V únoru 2022 uspořádala Regionální 

rozvojová agentura jižních Čech - RERA 

a.s. druhou lokální studijní cestu. Tentokrát 

ve spolupráci s Jihočeským muzeem v 

Českých Budějovicích účastníci navštívili 

archeoskanzen Trocnov, kde jim vedoucí 

památníku Jana Žižky, Miroslav 

Petrovský, představil postup prací a plán 

otevření této jedinečné repliky středověké 

usedlosti. 
 

Více zde  
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Regionální kontakt: 

Matouš Radimec  |  radimec@rera.cz 

 

Mezinárodní kontakt: 

momarinterreg@gmail.com 

 

Chcete změnit nastavení doručování newsletteru? 
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Můžete aktualizovat nastavení nebo zrušit odběr newsletteru. 
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