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Dobre Praktyki

W tym wydaniu

Stworzona przez wszystkich partnerów, dokumentacja Dobrych Praktyk w
obszarze szlaków kulturowych (DP) została już ukończona; 38 Dobrych
Praktyk zostało zakwalifikowanych jako zbieżnych z zaproponowaną
metodyką tworzenia Planu Implementacji Szlaków Kulturowych (PRT).
Każdy z partnerów w końcowej fazie projektu CERTESS przygotuje taki
dokument, który zostanie następnie wdrożony przez regionalne władze.
(Październik 2013 do Czerwiec 2014).
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DP dostępne są dla partnerów w zakładce i w sieci Intranet na stronie
internetowej projektu, niemniej jednak wkrótce zostaną upublicznione na
ogólnodostępnej Platformie Bazy Danych, wraz z poszczególnymi
Narzędziami Polityki turystycznej
Partnerzy zgodzili się połączyć wybrane części pochodzące z
benchmarkingu Dobrych Praktyk, w tzw. 6 Najlepszych Praktyk (NP), każdą
poszczególnie nawiązujący do konkretnego PRT.

Narzędzia Zarządzania
Partnerzy ze wsparciem zewnętrznych ekspertów,
zidentyfikowali ponad 80 Narzędzi Zarządzania (NZ); 31 z nich zostało
udokumentowanych i opublikowanych w archiwum sieci Intranet.
Podczas wizyty studyjnej n.3 w Austrii, wybrana zostanie z pośród 80
udokumentowanych NZ jedynie określona ilość. Celem tej selekcji
jest usprawnienie i zaprojektowanie narzędzi które będą pomocne w
tworzeniu PRT. Partner Wiodący przygotuje szablon PRT w formie
przewodnika , który zostanie zaprezentowany partnerom podczas
Wizyty Studyjnej n.4 i Warsztatach we Włoszech we wrześniu.

Wizyty Studyjne
Pierwsza wizyta studyjna w Rumunii
Członkowie
Stowarzyszenia
Turystycznego
Sybin
zorganizowali Wizytę Studyjną n.1 oraz Warsztaty w okresie od 24
do 26 kwietnia w regionie Sybin. Partnerzy odwiedzili kilka miejsc
związanych z projektami DP (Stary Młyn, Kościół Warowny, Szlak
Saksoński) oraz przeprowadzili dyskusje z miejscowymi
przedsiębiorcami, jak i również z agencjami specjalizującymi się w
zachowywaniu i rehabilitacji dziedzictwa kulturowego, waloryzacji
typowych produktów lokalnych, noclegi i udzielaniu informacji. SV1
poprzedzone zostało trzema seminariami zorganizowanymi dla
interesariuszy, które odbyły się w Bukareszcie, Braszowie oraz Sybinie
z pomocą rumuńskich Partnerów.
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Wizyty Studyjne
SV1 na Balearach, Hiszpania
Regionalna Agencja Turystyki na Balearach była
gospodarzem Wizyty Studyjnej oraz Warsztatów n.2 w dniach od 10
do 12 Czerwca na Majorce. Celem wizyty było zapoznanie się z
dobrymi praktykami w dziedzinie rozwoju szlaków kulturowych m.in.
z projektem Odysseus oraz Szlakiem Turystycznym w Sierra de
Tramontana.
Partnerom przedstawiono narzędzia multimedialne oraz
bazę danych sporządzoną przez zespół Odysseus, odwiedzili oni
również miejsce odbudowy kamiennego szlaku pieszego w górach,
schroniska górskie na szlaku. Zapoznano ich również z programem
szkoleniowym związanym z odbudową szlaku oraz chronionymi
obszarami archeologicznymi w Son Real. Wizyty opisywane oraz
aktualizowane były na bieżąco za pośrednictwem aplikacji Twitter.

Komitet Sterujący

Odbyły się 2 spotkania komitetu w Brukseli (w lutym 2013) oraz w Zlinie (w maju 2013), podczas których
partnerzy ocenili techniczny i finansowy postęp projektu CERTESS. Partnerzy zadecydowali również o kolejnych
istotnych krokach w realizacji projektu. Po spotkaniu w Zlinie partnerzy zwiedzili szlak turystyczny Cyryla i
Metodego, wraz z Klasztorem Velehrad. Kolejne posiedzenie komitetu odbędzie się z początkiem grudnia we
Wrocławiu

Okresowe Seminaria Partnerskie
Warsztaty dla osób zainteresowanych
rozwojem ‘Europejskich Szlaków Kulturowych Rady
Europy’, zorganizowane zostały przez Austriackie
Ministerstwo Gospodarki, Rodziny i Młodzieży –
Departament Turystki Międzynarodowej we Wiedniu
odbyły się 8 kwietnia 2013 roku.
Podczas
seminarium
był
również
prezentowany przewodnik po szlakach kulturowych (w
wersji Niemieckiej i Angielskiej). Przewodnik oraz inne
materiały pokonferencyjne dostępne są również na
stronie internetowej CERTESS.
Podczas Wakacji odbyło się jeszcze kilka
seminariów przygotowanych przez kilku innych
partnerów, między innymi przez KIT w Karlsruhe (8 Lipca
2013 roku). Seminarium we Wrocławiu jest planowane
na 16 października 2013 roku. Szczegółowe informacje
odnośnie przyszłych wydarzeń pojawią się na stronie
internetowej.
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Strona Internetowa
Strona
internetowa
CERTESS
(http://certess.culture-routes.lu) jest w pełni funkcjonalna
od grudnia 2012 roku. Sieć Intranet, która dostępna jest
wyłącznie dla partnerów, zawiera 139 dokumentów, jednak
niektóre dokumenty nadal są w trakcie przygotowania.
Począwszy od końca września 2013 roku, dokumenty będą
stopniowo udostępniane na Platformie Bazy Danych
wszystkim internautów z pomocą wyszukiwarki.

Kolejne Wizyty Studyjne
 3-5 czerwca 2013 : w Salzburgu (Austria), Wizyta n.3
 18-20 września 2013 : w Lazio (Włochy), Wizyta n.4

Dalsze informacje i kontakt
Sorina Capp
CERTESS Project Coordinator
Zakładka poświęcona projektowi CERTESS dostępna jest na portalu internetowym
dla Partnerów: http://certess.culture-routes.lu/
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt 

European Institute of Cultural Routes
Abbaye de Neumünster - 28, rue Münster
L - 2160 - Luxembourg
Tel. +00 352 621 139 264
Fax +00 352 24 11 76
E-mail sorinacapp@culture-routes.lu

