
  
 

  

 

 

A projekt megnevezése: CD-ETA 

A projekt címe: Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage 

Program: Interreg Europe Program 

Periódus: 2016-2022 

Partnerek: A projekt főpályázója az Euroregion Pleven-Olt szervezet Bulgáriából. A 

projekt további partnerei: University of Patras Görögországból, Association of 

Municipalities of the Ribera Alta Region Spanyolországból, Foundation for Research and 

Innovation Olaszországból, Regional Development Agency of Gorenjska Szlovéniából, 

Foundation Saint Mary the Royal of Historic Heritage Spanyolországból,Estonian War 

Museum – General Laidoner Museum Észtországból. 

Célkitűzés: A projekt célja a kulturális és természeti örökség digitalizálására vonatkozó 

politikai eszközök elfogadása, javítása, valamint a legjobb gyakorlatok alkalmazásának 

előkészítése a projektben résztvevő partnerek régióiban, a helyi igényeknek 

megfelelően. A kulturális örökség digitalizálásának célja Európa kulturális örökségének 

minél szélesebb körben való online hozzáférése, a kulturális és tudományos digitális 

tartalom több nyelven való elérhetősége a következő nemzedék számára is. 

A projekt fontosabb tevékenységei: A projekt céljainak megvalósítása és 

eredményeinek elérése érdekében a következő, egymással összefüggő tevékenységekre 

kerül sor:  

 interregionális műhelymunkák szervezése 

 tematikus szemináriumok szervezése 

 összesen 64 találkozó megszervezése a helyi érdekelt felek számára 

 projekt-találkozók szervezése, amelyeken transznacionális jógyakorlatok 

bemutatására kerül sor 

 helyi/regionális akciótervek kidolgozása  

 a regionális politikai eszközök javítására vonatkozó javaslatok megfogalmazására 

kerül sor, az EU strukturális alapjaiból történő finanszírozásokkal kapcsolatosan 

 



  
 

  

 

 

A CD-ETA projekt egy komplex adatbázis létrehozását teszi lehetővé a természeti és 
kulturális örökséghez kapcsolódó értékek felleltározása és digitalizálása által, amely 
hozzájárul és megalapozza az akciótervek kidolgozását az említett területen. 

A projekt várható eredményei: 

- A figyelem felhívása a természeti és kulturális örökség digitalizálásának kihívásaira, az 
ezzel kapcsolatos politikák hatékonyságára a különböző régiókban; 

- Az IT eszközökkel kapcsolatos ismeretek és a tájékozottság javítása, a természeti és 
kulturális örökség megőrzését és népszerűsítését célzó regionális politikák javítása, 
valamint egyes eszközök következményeinek (költségek és haszon) megértése; 

- Új ismeretek megszerzése arról, hogyan kell az összes érdekelt felet (magán és állami) 
bevonni programjaik végrehajtása céljából regionális szintű együttműködésekbe; 

- Az elsajátított ismeretek és szerzett tapasztalatok alkalmazása új regionális 
tevékenységi tervek kifejlesztésére. 

 
Várhatóan, a projekt eredményei által inspirálva, egy sor új kezdeményezés jön létre a 

projektpartnerek régióiban, amely kezdeményezések javítják a regionális politikai 

eszközöket a résztvevő országokban. 

A CD-ETA projekt az Interreg Europe programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
támogatásával, az Európai Unió, a román állami, valamint Hargita Megye Tanácsa 
társfinanszírozásával valósul meg. 


