Устойчиво опазване и популяризиране на
културното наследство в стил

АР НУВО

ПАРТНЬОРИ
АВСТРИЯ

в Дунавския регион

МУЗЕЙ ЗА ПРИЛОЖНИ И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА, ВИЕНА – www.mak.at

БЪЛГАРИЯ

ФОНДАЦИЯ „НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА” – www.nalis.bg

ХЪРВАТИЯ

МУЗЕЙ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, ЗАГРЕБ – www.muo.hr

УНГАРИЯ

МУЗЕЙ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, БУДАПЕЩА – www.imm.hu
ФОНДАЦИЯ „ТУРИЗЪМ В СЕГЕД И РЕГИОНА” – www.szegedtourism.hu

РУМЪНИЯ

КМЕТСТВО НА ГР. ОРАДЕЯ – www.oradea.ro
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИСТОР. НАСЛЕДСТВО – www.patrimoniu.gov.ro

СЪРБИЯ

КМЕТСТВОТО НА ГР. СУБОТИЦА – www.subotica.rs
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА – www.heritage.gov.rs

СЛОВЕНИЯ

ИНСТИТУТ ПО ГРАДОУСТРОЙСТВО НА СЛОВЕНИЯ – www.uirs.si

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ
БЕЛГИЯ

Линия на сътрудничество

МРЕЖА ЗА АР НУВО – www.artnouveau-net.eu

РУМЪНИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, ПУБЛИЧНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ – www.mdrap.ro
ИКОМОС РУМЪНИЯ – www.icomos.ro

Повече информация за проекта ще намерите на:
www.interreg-danube.eu/art-nouveau

www.interreg-danube.eu/art-nouveau

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз

КАКВА Е НАШАТА ИДЕЯ?

КАКВО Е НАШЕТО ФИНАНСИРАНЕ?

Да затвърдим и разширим сътрудничеството
между градовете с архитектурно наследство в стил
ар нуво в Дунавския регион така, че усилията им в
опазването на това наследство да бъдат изградени
върху взаимно допълване, споделено знание и опит.

Проектът се финасира по Програмата за
транснационално сътрудничество „Дунав”.

Устойчивото управление на архитектурата в стил ар
нуво и изглаждането на противоречията между
необходимостта от опазване на културното
наследство и нуждите на съвременното
градоустройство изискват специфични умения.
Проектът ще доразвие потенциала на участниците
за по-ефективно справяне с тези трудности.
Чрез общи и хармонизирани инструменти и
кампании ще подпомогнем популяризирането на
културното наследство в стил ар нуво в градовете
в Дунавския регион и ще подсилим неговото
послание и въздействие.

Общият бюджет на проекта е 1.649.559 евро:
1.206.795,15 евро от Европейския регионален
фонд за развитие и 195.330 евро от фонд
„Инструмент за предприсъединителна помощ”.
Останалата сума се подсигурява от националното
финансиране на всеки от участниците.
Срок на проекта: 01.01.2017 - 30.06.2019 г.
Партньорството по проекта балансира
многостепенно управление с мултидисциплинарна
експертиза и гарантира продуктивното използване
на средствата. Широкият спектър от компетенции и
професионален опит на партньорите ще
подпомогне намирането на най-ефикасните методи
за опазване и популяризиране на културното
наследство в стил ар нуво в Дунавския регион.
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