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Proiectul NETWORLD - Networking în Conservarea Patrimoniului
Multicultural aferent Primului Război Mondial în Țările Dunărene
Proiectul NETWORLD este
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională,
prin Programul de Cooperare
Transnațională INTERREG
DANUBE 2014 – 2020 și
urmează a fi implementat în
perioada 1 ianuarie 2017 – 30
iunie 2019.
În cadrul proiectului sunt
implicați ... parteneri, din ...
țări (...). Din România, partener în cadrul proiectului este
Institutul
Național
de
Cercetare Dezvoltare în Turism.
Obiectivul general al proiectului este de a spori gradul de
conștientizare și eficientizarea
gestionării și conservării durabile a patrimoniului cultural

reprezentativ pentru Primul
Război Mondial din țările
dunărene prin combinarea
acestui patrimoniu cu un
turism cultural de calitate.
Proiectul își propune:
 realizarea unei baze de
date transnaționale comune a
patrimoniului cultural reprezentativ pentru Primului Război Mondial;
 realizarea unei strategii
privind protecția patrimoniului cultural din Primul Război Mondial;
 realizarea unor planuri
de management pentru anumite obiective de patrimoniu;
 realizarea unei broșuri
turistice transnaționale, cu
marcarea patrimoniul din

Primul Război Mondial;
 realizarea unor aplicații informatice care vor
facilita accesul turiștilor
la obiectivele de patrimoniu;
 realizarea unor amenajări la anumite obiective de patrimoniu;
 realizarea unor materiale și a unor evenimente educative pentru tineri;
 replicare brandului
“Walk of Peace” în toate
țările implicate în proiect;
 realizarea unor conferințe internaționale.
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Kick-off Meeting, Kobarid (Slovenia)
În perioada 13-16.02.2017 a
avut loc întâlnirea de deschidere
a
proiectului
NETWORLD. Evenimentul,
organizat de partenerii sloveni:
Soca
Valley
Development Centre (Lider
de Proiect) și The Walk of
Peace in the Soča Region
Foundation, s-a desfășurat în
localitatea
Kobarid
(Slovenia),

În cadrul acestei întâlniri
au fost prezentate pachetele de lucru, activităţile şi
rezultatele estimate ale
proiectului și au fost discutate aspecte financiare și de
management ale proiectului. De asemenea, a fost
organizată o vizita de studiu ghidată pentru a observa modalitatea în care a
fost valorificat patrimoniul

cultural aferent Primului
Război Mondial în valea
răului Soča. În acest sens, a
fost parcurs un traseu turistic
pedestru, fiind vizitate Muzeul Kobarid, Centrul de
vizitare al traseului tematic
Walk of Peace (Drumul Păcii), Osoarul Soldaților Italieni, Podul lui Napoleon,
precum și tranșele și buncărele săpate în timpul războiului.

A doua întâlnire transnațională din cadrul proiectului,
Krems (Austria)
În perioada de 1-2 iunie 2017 a fost organizată în
Krems (Austria) cea doua întâlnire din cadrul
proiectului NETWORLD.
În prima zi a evenimentului a fost organizată întâlnirea
de lucru între parteneri, unde au fost discutate primele
rezultate ale activităţilor demarate şi au fost stabilite
activităţile ce urmează a fi realizate în continuare
conform aplicaţiei proiectului.
În cea de-a doua zi a fost organizată o conferinţă
internaţională având tema: Măsuri de Protecție a
Patrimoniului din timpul Primului Război Mondial.

A doua întâlnire a partenerilor din cadrul proiectului, Krems, Austria, iunie 2017

