Pranešimas spaudai
Helsinkis (Suomija), lapkričio 24 d., 2014 m.

AT FORT PARTNERIAI ŽENGIA PIRMĄ ŽINGSNĮ LINK EUROPOS KONVENCIJOS
DĖL KULTŪROS PAVELDO

2014 m. spalio 27–28 d. Suomenlinoje, Helsinkyje, vykusios projekto AT FORT baigiamosios
konferencijos metu vienuolika projekto partnerių1 iškilmingai deklaravo savo ketinimą pradėti
konsultacijas su Europos Taryba dėl Europos karinio paveldo išsaugojimą ir rekonstravimą
reglamentuojančios teisinės bazės.
AT FORT projekto partneriai įvertindami per trejus metus įgytą karinio paveldo vietovių
prieinamumo, atsinaujinančios energetikos išteklių naudojimo, darbuotojų mokymo ir savanoriško
darbo organizavimo šiose vietovėse srityse patirtį ir kitas bendrame šiandienos ir ateities Europos
kontekste šių išskirtinių objektų tvariam naudojimui būtinas sąlygas, akcentavo vietinių
bendruomenių, viešojo ir privataus sektoriaus iniciatyvų palaikymo šalyse narėse poreikį.
Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduriama, yra tai, kad šių objektų priežiūrai ar restauravimui,
laikantis keliamų įvairių specifinių reikalavimų, ir „išsaugojimo panaudojant” strategijų ir valdymo
modelių įgyvendinimui reikalingi milžiniški finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. Vietiniame ir
regioniniame lygmenyje yra didelis potencialas ir noras šias pamirštas teritorijas paversti tos vietovės
ir ją supančių apylinkių socialinio-ekonominio vystymosi katalizatoriais.
Dabartinėje ES kultūros politikoje ir Baroso kalboje „Naujas pasakojimas Europai“ pabrėžiama šių
unikalių ir nepakeičiamų vertybių, nepaisant jų geografinės padėties Europoje, išsaugojimo svarba.
Todėl partneriai nacionaliniu ir Europos lygiu pradeda konsultacijas su politikais siekdami pasidalinti
turimu požiūriu ir kaip indėlį pasiūlyti sukauptą patirtį.
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Naujoji Olandijos vaterlinija (Nyderlandai), Vauban pagrindinių vietovių tinklas (Prancūzija), Antverpeno provincijos vyriausybė
(Belgija), Špandau citadelė (Vokietija), Venecijos miestas (Italija), Suomenlina vyriausybės institucija (Suomija), Kauno miesto taryba
(Lietuva), Medvėjaus taryba (Jungtinė Karalystė), Paola miesto taryba (Malta), Monoštoro forto pelno nesiekianti organizacija (Vengrija),
Nova Gorica universitetas (Slovėnija)

Papildoma informacija
Projektas AT FORT “Europos tvirtovių tyrimas – vietos darnios plėtros skatinimas“ –
INTERREG IVC tarpregioninio bendradarbiavimo programos projektas.
AT FORT projektas apima karinio paveldo vietovių atstovus, kuriuos vienija gilus įsitikinimas, kad
šių vietovių išsaugojimas kartu siekiant ekonominio efekto, gali būti sėkmingas tik pasitelkiant
kūrybiškumą, kooperuojantis bei keičiantis patirtimi.
Projekto AT FORT tikslas – palengvinti „naujam gyvenimui prikeliamų“ karinio paveldo teritorijų
išsaugojimą surandant ir pateikiant sėkmingus pasinaudojimo palankiomis situacijomis ar sąlygomis
pavyzdžius, būdus ir metodus bei sukurti bendradarbiavimo platformą jų naudotojams.
Daugiau informacijos www.atfort.eu
INTERREG IVC tarpregioninio bendradarbiavimo programos, finansuojamos Europos Sąjungos
Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, tikslas: pasitelkiant tarpregioninį bendradarbiavimą, gerinti
regionų plėtros politiką inovacijų ir žinių ekonomikos bei aplinkos ir pavojų prevencijos srityse, bei
prisidėti prie Europos ekonominio modernizavimo ir didesnio konkurencingumo skatinimo.
Projektams įgyvendinti skirta 303,8 mln. eurų ERPF lėšų. Teminiai prioritetai: inovacijos ir žinių
ekonomika; aplinka ir pavojų prevencija.
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