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Projekt CERTESS se zaměřuje na vytvoření společného metodického rámce, jak
rozvíjet, řídit a posilovat Evropské kulturní stezky (EKS), prostřednictvím využití
doporučených rozvojových a řídících nástrojů zaměřených na podporu udržitelného
kulturního cestovního ruchu.
Ve většině současných evropských kulturních stezek a regionů, kterými tyto stezky
prochází, chybí komplexní metodiky, řídící nástroje, inovativní nápady k realizaci
efektivní strategie na regionální úrovni s řadou místních iniciativ různě
roztroušených podél stezky a přilehlého území, nedisponují systematickým
přístupem a ukazují nedostatečnou soudržnost.

Best Practices
Best Practices (BPs) řeší aktivity EKS od místní mikro
úrovně po vyšší úroveň rozhodování za účelem:
 identifikace,
dentifikace, strukturování a přidání hodnoty místnímu
kulturnímu a přírodnímu dědictví,
 zpracování a přijímání vhodných řídících nástrojů,
nástrojů
 podpory místní podniků a produktů podél stezek pomocí
zavádění inovativních nehmotných služeb včetně ITC.
ITC

Partnerství
Partnerství projektu CERTESS zahrnuje 11 regionálních
subjektů z 10 zemí všichni aktivní v rozvoji evropských
kulturních stezek na základě koordinační role Evropského
institutu kulturních cest jako vedoucího partnera.
1. Evropský institut kulturních cest - Hlavní partner
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(Lucembursko)
Region Lazio (Itálie)
Odbor pro místní správu Ministerstva vnitra (Malta)
Výzkumný institut Salzburg, Region Salzburg
(Rakousko)
Agentura CR Baleárské ostrovy (Španělsko
Španělsko)
Regionální Ministerstvo Cestovního ruchu,
ruchu Obchodu
a Sportu, Region Andalusie (Španělsko
Španělsko)
Technologický institut regionu BadenBaden
Württemberg v Karlsruhe (Německo
Německo)
Zlínský kraj (Česká republika)
Region Gorlice (Polsko)
Ministerstvo kultury v Lucembursku
Krajská asociace cestovního ruchu v Sibiu
(Rumunsko)
JAMK Univerzita aplikovaných věd, Region Střední
Finsko

Rozpočet

Celkový rozpočet projektu = 1.935.495 Euro

Informace & Kontakt
Webové stránky projektu CERTESS bud
budou brzy
spuštěny na stránkách vedoucího partnera:
http://www.culture-routes.lu/
routes.lu/
Pro další informace prosím kontaktujte:
Martin Peterka
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Tel. +420 577 043 416
Fax +420 577 043 402
E-mail martin.peterka
martin.peterka@kr-zlinsky.cz
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Kick-off meeting, Lucemburk
Ve dnech 7. a 8. května
větna 2012 se uskutečnila úvodní
konference a kick-off meeting v prostorách Neumünster
Abbey, Lucembursko, za účasti místních orgánů,
prezidenta, ředitelky a náměstkyně ředitele Evropského
institutu kulturních cest a zástupců všech projektových
partnerů.
Meeting proběhl po dokončení všech smluvních ujednání
s řídícími orgány programu INTERREG IVC.
Řada otázek byla prezentována a diskutována včetně řízení
partnerství, identifikačních postupů pro dobré praxe, metod
pro zapojení stakeholderů na území partnera, využívání
nástrojů pro kvalitní management.

Workshop 1, Malta
Dne 28. června 2012 proběhl workshop projektu CERTESS
CERTESS,
který se uskutečnil na Maltě v Evropském domě, sídla
Zastoupení Evropské komise ve Val
Vallettě, organizovaný
Odborem pro místní správu Ministerstva vnitra
vnitra, partnera
projektu.
Dr. Alexei Dingli (starosta města Valletta), pan Martin Bugelli (vedoucí
Zastoupení Evropské komise ve Vallettě),
Vallettě pan Massimo Farrugia
(vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu na Maltě), pan
Adrian Mifsud (Odbor
Odbor pro místní správu Ministerstva vnitra)
vnitra a paní
Stephanie Grech (Agentura
Agentura cestovního ruchu na Maltě)
Maltě přivítali
přítomné partnery projektu CERTESS. Paní Sorina Capp (vedoucí
partner, Evropský institut kulturních cest) zahájila samotný workshop.
V průběhu workshopu byla přijata důležitá rozhodnutí týkající
týkajíc se
procesu realizace projektu, kteréé zahrnuje období 2012-2014,
2012
zejména
postupu nejlepších praxí v oblasti kulturního cestovního ruchu již
vytvořených kulturních stezek.
Malta je již zapojená do takové stezky, uznávaná Evropskou unií a
Radou Evropy, známá jako „Fénická
Fénická stezka“
stezka (www.rottadeifenici.it).
Odbor pro místní správu Ministerstva vnitra by měl být zahrnut do
seznamu místních stakeholderů v rámci rozhodovacího procesu při
určování partnerů k vytvoření alespoň jedné stezky.

Další pracovní setkání
 17. října 2012 : v Karlsruhe, 2. zasedání
asedání Řídícího výboru
 4.-5. prosince 2012 : v Salzburgu, 2. workshop
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European Cultural Routes – Transfer Experiences, Sharing Solutions
(CERTESS)

CERTESS project aims at setting up a common methodological framework on how to develop, manage and
enhance European Cultural Routes (ECRs), by utilizing reference development and governance instruments
targeted to foster sustainable cultural tourism.
Most of ECRs identified to date, and regions intersected by them, lack in fact comprehensive methodologies,
governance instruments, innovative ideas to implement effective strategies at regional level, with a range of
local initiatives that are casually scattered
scattered along the route and its associated territory, have no critical mass, do
not involve a systematic approach and show poor coherence.
Best Practices (BPs) tackle initiatives on ECRs from local micro level to higher decision m
making, to:
 identify, structure & add value to local cultural & natural heritage assets,
 develop & adopt well-suited
suited governance tools,
 promote local enterprises & products
cts along the routes by adopting innovative immaterial services including
ITC.

Budget total : 1 935 495, 00 euros
Partnership of the project CERTESS:
1.

European Institute of Cultural Routes - Lead Partner
(Luxembourg)
2. Lazio Region (Italy
3. Local Government of Malta
4. Salzburg Research Institute, Salzburg Region (Austria)
5. Tourism Agency of the Balearic Islands (Spain)
6. Regional Ministry of Tourism, Commerce and Sports,
Andalusia Region (Spain)
7. Karlsruhe Institute of Technology of the Region BadenBaden
Württemberg (Germany)
8. Zlin Region (Czech Republic)
9. Gorlice Region (Poland)
10. Ministry of Culture of the Grand Duchy of Luxembourg
11. Sibiu County Tourism Association (Romania)
12. JAMK University of Applied Sciences, Region of Central
Finland
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Kulturwege: Kenntnisse austauschen, Ergebnisse mitteilen
(CERTESS)

Das dreijährige Projekt CERTESS schlägt vor, einen methodischen Rahmen aufzurichten, der von den
interessierten Beteiligten genutzt werden kann, um zu lernen wie man Kulturwege entwickelt, verwaltet und
zum Wert bringt. Dabei werden Entwicklungsreferenzen, sowie Mittel der Regierung, die zum Ziel hat, die
nachhaltigen Entwicklungen des Kulturtourismus zu unterstützen.
Die Mehrheit der heutzutage identifizierten Kulturwege, und die Regionen die sie überqueren, fehlen eine
systematische und umfassende Methodik, Mittel der Regierung und innovative
innovative Ideen, um Strategien auf
regionaler Ebene umzusetzen. Man kann eine große Zahl lokaler und regionaler Initiativen beachten, die meist
zufällig über die kulturellen Wege und Gebieten verstreut sind, ohne kritische Masse, starke Kohärenz oder
integriertem Ansatz.
Die empfohlenen Vorgehensweisen werden zur Identifizierung der kulturellen Wege berücksichtigt, ab dem
lokalen Niveau, bis zum Niveau der höchsten Entscheidung, für:
Identifizierung, Struktur und Verleihung des Werts des natürlichen und kulturellen Erbes
Entwicklung und Umsetzung der Mittel der Regierung angepasst
Förderung von lokalen Produkten und Unternehmen entlang der kulturellen Wege, indem man innovative
Dienstleistungen adaptiert
Die Projektpartnerschaft CERTESS
RTESS wird durch 12 regionale Beteiligten, aus 10 Ländern der Europäischen Union,
die alle aktiv in der Entwicklung der kulturellen Wege – und ein Koordinator, der alle notwendige Erfahrung in
Bezug auf das Thema hat: das Europäische Institut der Kulturellen
Kulturell Wege.

Gesamtbudget des Projekts:
1 9350495, 00 Euro

Die Partner des Projekt CERTESS sind folgende:
1.
Europäisches Institut der Kulturellen Wege – Koordinator
2.
Die Region Lazio (Italien)
3.
Die lokale Regierung von Malta
4.
Das Forschungsinstitut der Salzburger Region (Österreich)
5.
Die Agentur für Tourismus der Balearischen Inseln
6.
Das regionale Ministerium für Tourismus und Handel der Region Andalusien
7.
Das Karlsruher Institut füt Technologie
Technol
8.
Die Region Zlin (Tschechische Republik)
9.
Die Region von Gorlice (Polen)
10. Das Ministerium für Kultur des Großherzogtums
Groß
Luxemburg
11. Das Verein für Tourismus der Region
Reg Sibiu (Rumänien)
12. Die Hochschule für Angewandte
andte Wissenschaften JAMK (Finnland)

