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A múlt értékei 
a jövő szolgálatában

A gazdag európai örökség és történelem szívében álló kultúra kulcsfontosságú szerepet játszik az innováció, 
a vállalkozói tevékenység, a turizmus és a társadalmi befogadás EU-szerte történő ösztönzésében és lehetővé 
tételében. Az EU 2018-ban ünnepli a kulturális örökség európai évét, a Panorama magazin erre az alkalomra 
összegyűjtött néhány olyan projektet különböző tagállamokból, amelyek arra mutatnak példát, hogy az 
uniós beruházás milyen módon képes a múltat a jövő hasznára fordítani.

SVÁB GYERMEKEK KÖTIK ÖSSZE AZ OSZTRÁK, NÉMET ÉS SVÁJCI MÚZEUMOKAT 

A BELGA TÖRTÉNELEM FELTÁRÁSA A BOIS DU CAZIER SZÉNBÁNYÁNÁL

n Teljes költség: 1 679 430 EUR 
n Uniós beruházás: 1 007 658 EUR

n Teljes költség: 15 798 800 EUR 
n Uniós beruházás: 7 899 400 EUR

Ez a területi együttműködési projekt a határokon 
átnyúló történelem újjáélesztésével követi nyo-
mon migráns gyermek munkavállalók életét 

a 17–19. században. A kutatók legfőbb eredményei 
egy vonatkozó weboldal, adatbázis és oktatási prog-
ram, ezek mellett pedig az új kiállítások és a vezetett 
túrák is igencsak vonzó turisztikai látnivalók.

http://europa.eu/!Wr33Kp 

A valaha szénbányaként működő Bois du Cazier 
a belga ipari történelem egyik legtragikusabb 
eseményének színhelye, amikor is egy pusztító 

tűzvészben többszáz bányász vesztette életét. Az 
elhunytak emlékére Vallónia felújította a szénbányát, 
a környéken pedig egy múzeumot, „élő” workshopo-
kat, egy gyalogos függőhidat és tájmegfigyelőt 
hozott létre, amelyek révén a helyszín vonzó turisz-
tikai látványossággá vált.

http://europa.eu/!Pj78Jd 

KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/germany/schwabenkinder-history-project-brings-austrian-german-and-swiss-museums-together
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/belgium/mine-shakes-off-dust-to-embrace-new-life
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A BOLGÁR PERISTERA ERŐD TITKAINAK FELTÁRÁSA

A SZELEK TORNYÁNAK IDŐSZERŰ HELYREÁLLÍTÁSA ATHÉNBAN

KOMPLEX FELÚJÍTÁS NYERTE AZ EURÓPAI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG DÍJAT

n Teljes költség: 1 524 003 EUR 
n Uniós beruházás: 179 295 EUR

n Teljes költség: 772 481 EUR  
n Uniós beruházás: 772 481 EUR

n Teljes költség: 18 000 000 EUR
n Uniós beruházás: 14 200 000 EUR

Az ókori katonai erődítmény és keresztény temp-
lom belső műalkotásainak restaurálása régé-
szeti feltárások révén vált lehetővé, az erődít-

mény így a helyiek és a turisták számára is vonzó 
történelmi látnivalóvá vált. Az ókori régészeti lelőhe-
lyet a Nyugat-Rodope hegység mentén húzódó út 
felől tették hozzáférhetővé, az erődítmény kulturális 
parkká és a feltárt műalkotásokat bemutató szabad-
téri múzeummá is vált.

http://europa.eu/!uH99yP

A márványból készült toronyszerű építmény, az úgyne-
vezett „Szelek tornya” az Akropolisz északi oldalán 
található, és i. e. 2. század végén épült. 2014–2015-től 

a legfrissebb tanulmányokat és kutatási módszereket alapul 
vevő átfogó vizsgálat alapján széles körű restaurálási mun-
kákat végeztek. Az építményt és annak műtárgyait helyreál-
lították, megtisztították és restaurálták, valamint akadály-
mentesítés céljából rámpákat és járdákat alakítottak ki a 
régészeti lelőhely körül.  

https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.
aspx?nID=1664

2017-ben a Kuks-Pomegranate projekt nyerte az 
EU kulturális öröksége díjat, az Europa Nost-
ra-díjat a Hradec Králové-i kerületen belüli 

barokk komplexum és kertek felújítási munkálataiért. 
A 18. század elején épült, lakóhelyként, kórházként és 
gyógyszerészetként működő, egyedi történelemmel 
rendelkező komplexum jelenleg a magával ragadó 
történelmi, kulturális és művészeti jellegzetességeit 
bemutató oktatási központként funkcionál.

http://www.europeanheritageawards.eu/winners/
baroque-complex-gardens-kuks/

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/bulgaria/restoring-an-ancient-archaeological-site-and-increasing-tourism-in-plovdiv-bulgaria
https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=1664
https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=1664
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/baroque
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/baroque
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/baroque-complex-gardens-kuks/
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TEKINTSÜNK NYITOTT SZEMMEL A HOLLAND FILMKULTÚRÁRA

ÖSSZETARTÁS A CSEH–SZLOVÁK HATÁRON NÉPI HAGYOMÁNYOK ÚTJÁN

A KÖZÉP-BALTI-TENGERI RÉGIÓ KULTÚRÁJÁNAK MEGŐRZÉSE

PORTUGÁLIA DÍJAZOTT VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAMMAL DICSEKEDHET 

n Teljes költség: 1 574 102 EUR 
n Uniós beruházás: 1 337 986 EUR

n Teljes költség: 18 289 329 EUR 
n Uniós beruházás: 8 874 716 EUR – 

RegioStars 2012

n Teljes költség: 2 552 000 EUR 
n Uniós beruházás: 2 169 200 EUR

Az Amszterdam vízpartján található, 2012-ben meg-
nyitott EYE filmintézet jelenleg 1300 m2-es kiállítási 
térrel, négy korszerű vetítőteremmel, egy digitális 

játszótérrel, workshop helyszínnel, múzeumbolttal, büfével 
és munkaterülettel rendelkezik. A rendkívül korszerű épít-
mény modern látványvilágával, kiállításaival és rendez-
vényhelyszíneivel évente 700 000 látogatót számlál.

http://europa.eu/!Yh97Mn

A népi hagyományok, ünnepek és kulturális események 
megőrzése ösztönző hatással van a cseh és szlovák 
közösségek közös megmozdulásaira és partnerségeire. 

A projekt a hagyományos mezőgazdasági módszerek és a helyi 
termelés előtérbe helyezésével támogatja a régió helyi közös-
ségeit hagyományos életmódjuk megőrzésében. A kezdemé-
nyezés a terület kulturális gazdagságának hangsúlyozásával 
turistákat vonz be, és a helyi gazdaságot is fellendíti.

http://europa.eu/!Vq99NW 

A közép-balti-tengeri régió kézműves projektje azt tűzte ki cél-
jául, hogy megőrzi Lettország és Litvánia gazdag határ menti 
művészetét és kézműves hagyományait, támogatja a vál-

lalkozószellemet, és a turisták számára is vonzóvá teszi a régiót. 
Egy tíz, különböző szakmájú kézműves központból álló hálózat 
biztosította a kézművesek számára a megfelelő helyet a munkához, 
tanuláshoz, tapasztalatok megosztásához, valamint workshopok 
és kiállítások szervezéséhez. A látogatóknak lehetőségük nyílik a 
kézművesek megtekintésére munka közben, egy-egy szakmát ki 
is próbálhatnak, és megvehetik a helyben kapható termékeket.

http://europa.eu/!yf67tn

Egy innovatív és integrált városrehabilitációs program a Vila 
Do Conde portugál város építészeti, kulturális és társa-
dalmi hanyatlásának visszafordítására törekszik. A projekt 

elsősorban a kulturális örökség megőrzését célozza a törté-
nelmi központban („Identity Anchor Poles”) található jelentő-
sebb épületek integrálásával és helyreállításával, az épületek 
majd elsősorban kultúrával és kreativitással kapcsolatos tevé-
kenységek megszervezésére biztosítanak teret kulcsfontosságú 
regionális és helyi szereplők bevonásával. 

http://europa.eu/!Vw67wR 

n Teljes költség: 3 872 950 EUR  
n Uniós beruházás: 1 471 721 EUR

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/netherlands/putting-dutch-film-culture-firmly-on-the-map
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/slovakia/in-touch-with-local-tradition-and-culture-at-myjava-hillside-farms
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/lithuania/new-craft-centres-promote-the-culture-of-the-mid-baltic-region
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/portugal/urban-regeneration-of-a-heritage-city
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CIPRUS VIDÉKI ÉS KULTURÁLIS TURIZMUSA ÚJRA LENDÜLETBEN

A ROMÁNIAI DRAGOMIRNAI KOLOSTOR SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK ÚJJÁÉLESZTÉSE

n Teljes költség: 4 631 449 EUR  
n Uniós beruházás: 4 004 569 EUR

A SIKER RECEPTJE AZ OLASZ ÉS SZLOVÉN ISKOLÁKBAN

n Teljes költség: 903 028 EUR 
n Uniós beruházás: 767 574 EUR

Helyi termékeken alapuló hagyományos recep-
tek képezik kilenc iskola menzájának menüjét 
az olasz–szlovák határ mentén. A P.E.S.C.A., 

egészséges étkezés projekt oktatási tevékenységek-
kel mozdítja elő a helyi és tradicionális ételeket az 
iskolai menzákon. A bevált gyakorlatok megosztása, 
valamint a helyi termékekre és ételekre való figye-
lemfelkeltés révén sikeressé vált projekt nem ér 
véget, egy 12 helyi szervezetből álló hálózat veszi 
át végrehajtását a határ menti régióban.

http://europa.eu/!Ry96CB 

n Teljes költség: 5 403 691 EUR  
n Uniós beruházás: 2 701 845 EUR A ciprusi Tróodosz-hegység Marathasa-völgyében fekvő Kalo-

panagiotis település újjáélesztése társadalmi és gazdasági 
fellendülést biztosított a régió vidéki közösségének és idő-

södő lakosainak. A falu tradicionális szerkezetének, a régi, köves 
útnak és az ókori homlokzatoknak a helyreállítása, valamint 
a Lavrentios rezidencia kulturális és rendezvényközponttá alakí-
tása előmozdította a régió falusi turizmusát a látogatók és a helyi 
lakosok javára egyaránt.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/cyprus/
old-stones-and-new-life-in-kalopanayiotis

A Románia észak-keleti részén található Dragomirnai 
kolostort noha már számos alkalommal felújították, 
a festményeket és freskókat azonban mindvégig érin-

tetlenül hagyták. A helyzet 2010 és 2012 között változott, 
amikor is ez a projekt kifinomult technikák és hagyományos 
anyagok alkalmazásával restaurálta a műalkotásokat. 
Az épületeket is korszerűsítették az energiahatékonyság 
fejlesztése, az elektronika, a vízellátási infrastruktúra és a 
világító berendezések felújítása, valamint a tető és a faké-
szítmények helyreállítása révén. 

http://europa.eu/!kf49bp 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/slovenia/introducing-traditional-dishes-to-schools-menus
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/cyprus/old-stones-and-new-life-in-kalopanayiotis
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/cyprus/old-stones-and-new-life-in-kalopanayiotis
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/romania/dragomirna-monastery-restoration-and-modernisation-preserves-religious-and-cultural-heritage

