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Az ausztriai Kelet-Tirol hegyeiben található 
Heinfels-kastély alapos helyreállításon esik át az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapnak 
köszönhetően. A helyreállítás befejeztével a kastély 
látogathatóvá válik, csakúgy, mint két másik 
látványosság is a szomszédos Olaszországban, 
amelyek ugyanazon projekt keretén belül jutottak 
finanszírozáshoz.

A történelmi emlékhelynek számító kastély Heinfels falu 
fölé magasodó dombon található. Az erődítményeket 
először 1243-ban említik az írott források, és bár 

a Heinfels-kastély külseje lenyűgöző, a belseje tönkrement.

A helyreállítás célja ennek megváltoztatása, és a tervek szerint 
az épületen 2019-ig folynak majd a munkálatok. A helyreállítási 
tervek között szerepel a ledőlt falak és mennyezetek újjáépítése, 
valamint a homlokzat restaurálása. A meglévő ablakokat és 
ajtókat is helyreállítják, vagy szükség esetén kicserélik. 

A kápolnát helytörténeti múzeummá alakítják át. A belső szer-
kezetek megőrzése és a beltéri díszítővakolat helyreállítása is 
folyamatban van. A nagyközönség általi látogathatóságot az 
ERFA-projekt garantálja, bár a fejlesztés második szakaszában 
az épület hosszú távú használatára jobban összpontosító 
elképzelésre tettek ígéretet.

A környék látványosságai

A Heinfels-kastélyon kívül két másik jelentős épületet restau-
rálnak a szélesebb körű „Tornyok és kastélyok” projekt keretén 
belül. A Magnifica Comunità (Cadore) és a Feltre-kastály (Felt-
rino) egyaránt a szomszédos észak-olasz Belluno tartomány-
ban találhatók. A Heinfels-kastélyhoz hasonlóan ezek az épü-
letek fontos szerepet játszanak a helyi kulturális identitásban, 
és népszerű turisztikai célpontok.

A helyreállítási munkálatokat az épületek szükségleteihez iga-
zították, amelyek mindketten tönkrement állapotban vannak. 
Általánosságban a cél az, hogy mindkét épület hozzáférhető 
legyen a nyilvánosság számára, valamint hogy otthont adjanak 
a helytörténeti kiállításoknak.

Ezen a határokon átnyúló projekt keretében végzett munka 
lehetővé teszi az eltérő helyreállítási megközelítések, valamint 
a képzett kézművesek által használt különböző technikák 
közötti összehasonlítást. A helyi szakiskolák diákjai ellátogat-
nak a helyszínekre, és műhelyeken, tanulmányi szemináriu-
mokon és gyakorlati renovációs gyakorlatokon vesznek részt. 

Az épületek, valamint az újbóli látogathatóságuk helyiek és turis-
ták körében történő népszerűsítése áll egy közös kommunikációs 
kampány középpontjában, amely kiemeli a műemlékek kulturális 
jelentőségét, valamint a kevésbé ismert építészeti jellegzetessé-
geket. A turizmus további előmozdítása egy határokon átnyúló 
kulturális hálózat létrehozásával történik majd.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://burg-heinfels.com/index.php/de/

A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  
1 665 000 EUR 

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
326 700 EUR

PROJEKTEK

EGY OSZTRÁK  
LÁTVÁNYOSSÁG  
JELENTŐS HELYREÁLLÍTÁSA


