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Good and Best Practices
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Projekt CERTESS se zaměřuje na vytvoření společného metodického rámce,
jak rozvíjet, řídit a posilovat Evropské kulturní stezky (EKS) s využitím
osvědčených rozvojových a řídících nástrojů zaměřených na podporu
udržitelného kulturního cestovního ruchu.
V období od července do listopadu 2012 bylo identifikováno a
zdokumentováno celkem 32 dobrých praxí.
Vzájemné posouzení jednotlivých praxí budou uzavírat následné analýzy.
Nejvýznamnější zkušenosti budou podrobně přezkoumávány během 4
studijních návštěv v roce 2013. Na základě kombinace vybraných prvků a
komponentů bude formulováno 4-5 nejlepších praxí (Best Practices).

Řízení
Projektový tým se zavázal, druhou hlavní složkou
projektových aktivit, vytvořit metodiku s cílem určit, vybrat
a analyzovat vice než 80 politických nástrojů a prostředků v
průběhu hlavní části projektového období v roce 2013.
Prověření, re-engineering a modelování politických nástrojů
bude provádět každý partner za asistence specialistů
(interních i externích) a s podporou stakeholderů, jejichž
úkolem je zkoumání a ověřování průběžných výsledků
projektu v rámci Implementačních plánů, které budou
zpracovávány v roce 2014.

Setkání Řídícího výboru,
Karlsruhe (Německo)
Zasedání Řádícího výboru se uskutečnilo v prostorách
německého partnera Karlsruhe ve dnech 17. a 18. října
2012. Partneři společně probrali aktivity projektu, sběr
dobrých praxí a finanční výkaznictví. Projednaly se a
odsouhlasili přípravná opatření na workshop číslo 2 v
Rakousku na konci roku 2012. V průběhu zasedání byly
distribuovány vytištěné brožury se základními informacemi
o projektu.

Informace & Kontakty
Sekce věnována projektu CERTESS je k dispozici v
rámci portal vedoucího partnera na adrese
http://certess.culture-routes.lu/
Pro další informace prosím kontaktujte:
Ing. Martina Peterku
Koordinátor projektu za Zlínský kraj
Tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 577 043 416
Fax.: +420 577 043 402
e-mail: martin.peterka@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz
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Workshop 2, Salzburk (Rakousko)
Workshop s názvem “Inovace pro Evropské kulturní
stezky” se zabýval současnými trendy a inovativními
metodami pro zprostředkování evropské kultury a historie.
Workshopu, pořádaného rakouským partnerem Salzburg
Research Institute v hradu Leopoldskron v Salzburku, se
zúčastnili mezinárodní odborníci z regionálních kulturních
institucí, vlád, odvětví cestovního ruchu a informačních
technologií.

CERTESS na Kypru a v Colmaru
Dne 30. října 2012, v průběhu mezinárodní konference
o kulturním dědictví, která se konala v Limassolu, Kypr,
Sorina Capp prezentovala krátký referát o projektu
CERTESS (který bude rovněž zveřejněn jako součást
sborníku v roce 2013).
Tato prezentace na těchto akcích zvýšila zájem mnoha
stran, které žádaly o možnosti zapojení do další činnosti
rojektu CERTESS jako externí pozorovatelé.
Sekretariát Enlarge Partial Agreement o kulturních stezkách a
zaměstnanci Evropského institutu kulturních stezek hostil “Colmarské
fórum 2012”. Fórum dosáhlo skvělých výsledků, které byly navrženy v
návrhu “ Prohlášení Colmar ”, jehož cílem je zdůraznit 25 let existence
programu Kulturní stezky Rady Evropy a stanovit některé jasné cíle do
budoucna. Fóra se účastnilo asi 130 lidí, které zastupují 24
certifikovaných stezek, nové projekty, členské státy Enlarge Partial
Agreement, další mezinárodní organizace (EU, UNESCO, UNWTO,
OECD), nevládní organizace, místní a regionální orgány, university a
odborníky v oblasti kultury a cestovního ruchu. Projekt CERTESS byl
prezentován Sorinou Capp v jednom z worshopů pořádaných během
fóra. Její prezentaci je možné stáhnout z webového portalu
Evropského institutu kulturních stezek.

Další akce
 7. února 2013 : v Bruselu, 3. Zasedání Řídícího výboru projektu
 Od dubna až do září 2013 : v Rumunsku, Španělsku, Rakousku a Itálii, Study Visits (studijní návštěvy)
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Itinéraires Culturels Européens : Transférer des expériences,
Partager des 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.
32 Good Practices (GPs) have been identified and documented in the period from July to November 2012.
A peer-review exercise will conclude the preliminary analysis, after which the most significant experiences will
be examined in detail during 4 study-visits in 2013. 4 to 5 Best Practices will be formulated based upon
combination of selected features and components originating from the bench-marked GPs.
The project team has undertaken the second major
component of the project activities, by establishing the
methodological path in order to identify, select and
analyze over 80 policy instruments and tools during the
core part of the project period in 2013.
A Steering Committee meeting took place at the German
partner's premises in Karlsruhe on 17 and 18 October
2012. A review of the project activities, collection of Good
Practices and financial reporting was jointly carried out by
all partners. Preparatory arrangements for the Workshop
n° 2 in Austria in late 2012 were also discussed and
agreed. The freshly printed brochure of the project was
also distributed during the occasion.

The Workshop "Innovations for European Cultural
Routes“ dealt with current trends and innovative
methods to convey European culture and history. More
than 35 international experts from regional cultural
institutions, governments, the tourism industry as well
as from the field of information technology participated
in the event taking place on 3 rd to 4th of December
2012 at Leopoldskron Castle, Salzburg, organized by
CERTESS Austrian partner, Salzburg Research Institute.
On 30 October 2012, during the International
Conference on Cultural Heritage held in Limassol,
Cyprus, Mrs. Sorina Capp presented a short paper on
CERTESS project (which will be also published as part
of the Conference Proceedings in 2013).
This and presentations at subsequent events did raise
the interest of numerous parties which have asked to
possibly follow up future activities of CERTESS as
external observers
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Kulturwege: Kenntnisse austauschen, Ergebnisse mitteilen
(CERTESS)
Das Projekt CERTESS zielt darauf ab, einen methodischen Rahmen zu erarbeiten, der die Entwicklung, die
Verbesserung und das Management von European Cultural Routes (ECRs) erleichtert. Hierbei werden
Entwicklungs- und Governanceinstrumente, die auf die Förderung von nachhaltigem Tourismus abzielen,
herangezogen und als Referenz genutzt.
Von Juli bis November 2012 wurden 32 Gute Beispiele (GPs) recherchiert und dokumentiert.
Ein nun folgendes Peer-Review-Begutachtungsverfahren schließt die vorläufige Analyse ab und stellt die Basis für 4
Studienbesuche vor Ort dar, in denen die bedeutendsten Erfahrungen detailliert untersucht werden.
4 bis 5 ‚Beste Beispiele‘ werden mittels der Verknüpfung ausgewählter Merkmale und Komponenten, die den
‚Guten Beispielen‘ entstammen, formuliert.
Das Projektteam hat bereits mit dem zweiten Teil der Projektaktivitäten begonnen und eine methodische
Vorgehensweise eingeführt, um während der Hauptphase des Projekts in 2013 über 80 Governanceinstrumente
und Werkzeuge zu identifizieren, zu selektieren und zu analysieren.
Ein Treffen des Lenkungsausschusses fand am 17. und 18.
Oktober 2012 in den Räumlichkeiten des deutschen Partners
in Karlsruhe statt. Alle Partner besprachen gemeinsam die
bisherigen Projektaktivitäten, die recherchierten und
dokumentierten ‚Guten Beispiele‘ und die finanzielle Bilanz.
Erste Vorbereitungen für den Workshop Nr. 2 in Salzburg
Ende 2012 wurden ebenfalls diskutiert und festgelegt. Die
frischgedruckte Broschüre des Projekts wurde bei dieser
Gelegenheit verteilt.

Der Workshop „Innovations for European Cultural Routes“ beschäftigte
sich mit aktuellen Trends und innovativen Methoden zur Vermittlung von
europäischer Kultur und Geschichte. Mehr als 35 internationale Experten
aus regionalen kulturellen Institutionen, Regierungen, sowie aus der
Tourismus- als auch aus der IT-Branche, nahmen an dem Event vom 3. bis
4. Dezember 2012 auf Schloss Leopoldskron bei Salzburg teil, der von dem
österreichischen CERTESS-Partner Salzburg Research organisiert wurde.
Durch zahlreiche Präsentationen, wie etwa bei der International
Conference on Cultural Heritage in Limassol, Zypern (30. Oktober 2012)
und beim Colmar Forum 2012 zum Thema „European Cultural Routes“ (22.
– 23. November 2012), wurde das Interesse zahlreicher Akteure geweckt,
die über die zukünftigen Aktivitäten von CERTESS als externe Beobachter
informiert werden möchten.

