PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
INTERREG DANUBE
Program Interreg DANUBE (DTP) je novým programem
nadnárodní evropské územní spolupráce pro období 2014–2020.
Je jedním z cílů politiky soudržnosti Evropské unie a poskytuje
rámec pro provádění společných akcí a výměny zkušeností mezi
národními, regionálními a místními aktéry z různých členských
států. Program podporuje hospodářskou, sociální a územní
soudržnost v Dunajském regionu prostřednictvím realizace
jednotlivých projektů a institucionální spolupráce.
Čtyři hlavní tématické priority DTP jsou:
1. Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region
2. Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region
3. Lépe propojený Dunajský region
4. Dobře řízený Dunajský region

Uznaný projekt DTP
Evropský rok kulturního dědictví 2018
Program DTP zahrnuje devět členských států (Rakousko,
Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko, Německo,
Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a pět států, které nejsou
členy EU (Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Moldavsko
a Ukrajina).
Více informací najdete na adrese:
http://www.interreg-danube.eu/

Projekt NETWORLD je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF a IPA).
Informace a názory uvedené v tomto dokumentu jsou informace autora (autorů)
a nemusí nutně odrážet oficiální stanovisko Evropské unie. Orgány a subjekty
Evropské unie, ani žádná osoba jednající jejich jménem, nenesou odpovědnost
za použití informací, které jsou v nich obsaženy.

KONFERENCE PROJEKTŮ A UDÁLOSTI

Projekt NETWORLD přispívá k cílům nadnárodního programu
DANUBE a prioritní oblasti 2 (Environmentálně a kulturně
zodpovědný Dunajský region) posílením společných
a integrovaných přístupů při dokumentování, ochraně, správě
a propagaci kulturního dědictví v Dunajském regionu.
Hlavním cílem projektu NETWORLD je zvýšit povědomí
o dědictví 1. světové války (WWI) a jeho udržitelné využívání
pro rozvoj kvalitního kulturního turismu.
Specifické cíle projektu NETWORLD zahrnují:
ź přípravu databáze, strategie a plánu řízení architektonického

dědictví 1. světové války
ź zlepšení spolupráce mezi zeměmi Dunajského regionu

za účelem připomenutí stého výročí 1. světové války
ź zvyšování povědomí a počtu návštěvníků světového dědictví

1. světové války, vydávání kvalitních turistických propagačních
materiálů a propagace společné značky „Walk of Peace“
v Dunajském regionu
ź podpora hodnoty míru, založené na připomenutí 1. světové
války, např. formou mezinárodní akce, vědecké konference,
výměny mládeže a vzdělávacích materiálů
Na realizaci projektu spolupracuje čtrnáct partnerů (a jedenáct
přidružených partnerů) z devíti zemí Podunajské oblasti.
Realizaci projektu NETWORLD řídí Soča Valley Development
Centre (SLO).
V České republice je partnerem projektu Společnost Rožmberk
o.p.s. Společně s místními partnery vybuduje pomník padlým
v 1. světové válce, vytvoří vzdělávací materiály, stezku a výstavu
k 1. světové válce.
Společnost Rožmberk o.p.s., tel.: +420 602 471 653
Webové stránky: http://ruze.ekomuzeum.cz/networld

ZNAČKA „WALK OF PEACE“
Na základě kulturně-architektonického dědictví
1. světové války, procházející podél bývalé
jihozápadní fronty mezi Rakousko-Uherskou
monarchií a Italským královstvím, byla Rakouskou asociací
Dolomitenfreunde v 70. letech zahájena myšlenka na zřízení
trasy „Walk of Peace“ To bylo dále rozvíjeno slovinskou nadací
„Walk of Peace“ a italskými asociacemi podél bývalé Isonzo
fronty.
V rámci projektových aktivit NETWORLD bude značka „Walk
of Peace“ sdílena a propagována v Dunajském regionu jako
společná značka dědictví 1. světové války. Značka přispívá ke
vzpomínce na všechny oběti první světové války a podporuje
hodnoty míru a úcty. Také přispívá ke zvyšování povědomí
o dědictví 1. světové války a podporuje udržitelný rozvoj
cestovního ruchu.
Trasa „The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage
of the First World War“ je ve Slovinsku od roku 2016 zahrnuta
v Seznamu UNESCO.
Další informace naleznete na adrese: http://www.potmiru.si

