OBVESTILO ZA JAVNOST

V Idriji je potekalo mednarodno srečanje partnerjev
projekta CHEERS
Idrija, 9. 5. 2019 – V Idriji je v preteklih treh dneh potekalo tridnevno srečanje partnerjev projekta CHEERS –
Cultural HEritage. Risks and Securing Activities. Udeleženci so bili iz šestih držav alpskega območja: Italije,
Avstrije, Nemčije, Francije, Švice in Slovenije.
Srečanje sta gostila slovenska partnerja, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Gozdarski
inštitut Slovenije. Dogodek je bil namenjen delovnim sestankom znotraj partnerstva, srečanju s skrbnikom
programa iz skupnega sekretariata programa Območje Alp Primožem Skrtom, razpravi z opazovalci projekta
glede do sedaj izvedenih in planiranih aktivnosti ter ogledu enega od slovenskih pilotnih primerov –
turističnega rudnika Antonijev rov.
Spomnimo: triletni projekt se je začel izvajati pred dobrim letom in bo trajal do aprila 2021, njegov vodilni
partner je italijanska Fundacija za okolje iz Lombardije. Projekt združuje 12 partnerjev ter preko 30 evropskih
opazovalcev, ki si skupaj prizadevamo za boljšo zaščito kulturnih virov Alp, izboljšanje obvladovanja nesreč in
zmanjšanje škode zaradi naravnih nesreč, s končnim ciljem podpreti lokalne skupnosti, ozaveščati o vplivu
naravnih nevarnosti na kulturno dediščino in povečati možnosti uporabe smernic in ukrepov za zaščito in
reševanje kulturne dediščine tudi drugod po Sloveniji. V strokovnih prispevkih in debatah tekom srečanja se
je znova pokazalo, da je za varovanje in zaščito kulturne dediščine nujno bolj učinkovito in intenzivno
povezovanje treh strokovnih vsebin: analize tveganj, upravljanja s kulturno dediščino in organizacije
reševanja in pomoči ob nesrečah. To je tudi eden od ključnih ciljev projekta CHEERS.
Partnerji se bomo znova srečali čez pol leta v Innsbrucku.
Projekt CHEERS sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Interreg Območje Alp.
Več informacij: www.alpine-space.eu/cheers
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