ADRIFORT
Program: IPA ADRIATIC
Projekt ADRIFORT izvaja trajno partnerstvo za upravljanje naravne in zgodovinske kulturne dediščine
obalnih območij. Glavni cilj projekta je kapitalizacija in zagon novih pobud, primernih za podporo
institucijam pri izgradnji uspešnega modela ohranjanja skupnega čezmejnega upravljanja mreže
utrdb Jadrana kot strateške kulturne dediščine za trajnostni socialno-ekonomski razvoj območja
programa IPA Jadran. Na osnovi preteklih izkušenj, v okviru specifičnega območja IPA Jadran in v
skladu z že začetim notranjim načrtovanjem smernic, kakor tudi s pomembnimi priporočili EU, se je
partnerstvo dogovorilo za krepitev zmogljivosti institucij za ohranjanje in upravljanje te posebne
kulturne dediščine, ki deluje v 4 smereh:
1.
zagon prenovljene »upravno in operativno načrtovane« kulturne dediščine, ki je združena na
izraženih kulturnih vrednotah dediščine, do spodbujanja naravnih danosti lokalnega in
evropskega prostora, z vključevanjem in aktivnim sodelovanjem ne samo med institucijami, pač
pa tudi v zasebnem sektorju in civilni družbi;
2.
operativna ponovna uporaba utrdb, ki prekorači vizijo pasivnega ohranjanja kulturne
dediščine (zgolj ohranitev premoženja) proti prihodnjemu modelu, ki bo sposoben predstaviti
kulturno dediščino kot neskončen vir pozitivnih zunanjih učinkov (eksternalije) socialnoekonomskega in okoljskega reda. Te eksternalije predstavljajo, ne le ključ za ponovno odkrivanje
neraziskanih možnosti ponovne uporabe dediščine, pač pa tudi trajnost in vzdržljivost na dolgi
rok istih projektnih pobud za obnovo kulturne dediščine s strani institucij;
3.
soočeni s proračunskimi omejitvami za obnovo kulturne dediščine, ki predlaga nove modele
upravljanja s sistematičnim in programskim pogledom na kombinacijo lokalnih in nacionalnih
virov in pobude javno-zasebnega partnerstva ter evropski skladi;
4.
prekoračenje lokalnega pogleda na ohranjanje in promocijo kulturne dediščine, ki išče
priložnosti na področju sodelovanja in nadnacionalnega povezovanja tudi s pomočjo uporabe IKT.
Iz tega sledi, da je ključnega pomena skupno delo za krepitev zmogljivosti in zmožnosti institucij
za reševanje teh kritičnosti, ki zajemajo ne samo specifično dediščino utrdb, temveč tudi vso
obstoječo kulturno dediščino na celotnem programskem področju IPA Jadran. S tega vidika je
projekt zanimiv in pomembna pobuda za začetek učinkovite zamisli in rešitve, popolnoma
prenosljive in uporabne v drugem kontekstu in

tipologijah kulturne dediščine Jadrana. Krepitev usposobljenosti institucij za opravljanje takega
modela ohranjanja in upravljanja kulturne dediščine pomeni poseganje tako v ustanavljanje
»institucionalnega okvira«, ki bo investiral v to smer, kot tudi določevanje in uporaba novih
programov in strategij za politike, pa tudi inovativna operativna finančna tehnična orodja za podporo.

Splošni in specifični cilji
V sklopu prednostne naloga 2, ukrep 2.2., je glavni cilj projekta izboljšati sposobnost institucij v
upravljanju kulturne dediščine, ki je v tem primeru zastopan s strani Sistema jadranskih utrdb s
krepitvijo štirih specifičnih usmeritev: več nivojsko upravljanje, socialno-ekonomska ponovna
uporaba, proračunske omejitve, čezmejno povezovanje. Upoštevajoč, da so kulturne vrednote

dejavnik teritorialne trajnostne rasti in ključ za razvoj, so bili opredeljeni posebni cilji projekta v
povezavi z naslednjimi problemi:
1.
vključitev kulturne dediščine in vrednot v strategije teritorialnega razvoja z opredelitvijo
ustvarjalnega modela trženja in upravljanje kulture, ki temelji na znanju o dediščini, na potencialu
območja in eksperimentalnih pilotnih ukrepih s končnim ciljem pritegniti naložbe;
2.
postavitev dediščine v središče sanacijskih ukrepov skupnosti in predstaviti kaj pomenijo
kulturne vrednote in revitalizacija dediščine v okviru lokalnega razvoja;
3.
izboljšanje informacij in storitev za potencialne investitorje s predstavitvijo pilotnih kulturnih
točk kot kandidatk za nepovratna sredstva, z ustvarjanjem inovativne virtualne izložbe sredstev,
ki bi se lahko ponovno uporabila z vključevanjem zainteresiranih strani v procesu sodelovanja pri
načrtovanju;
4.
izboljšanje upravne, tehnične in politične zmožnosti, zagotavljanje trajnosti projekta na dolgi
rok, ko bo čezmejna laboratorijska mreža upravljanja in kapitalizirala rezultate in učinke projekta.

Pričakovani rezultati in učinki
Predvideni učinki projekta ADRIFORT:
 vzpostavitev in delovanje SC/CMG tem projekta,
 kick-off meeting + CMG in SC meeting,
 izdelava orodja za upravljanje,
 vizualna podoba projekta,
 končna publikacija,
 skupna strategija diseminacije in komunikacije,
 zaključna mednarodna konferenca,
 brošure,
 spletna stran projekta,
 tiskovne konference,
 lokalni dogodki,
 elektronski prispevki,
 lokalne publikacije,
 primerjalne analize o participativnih problemih,
 primerjalne analize dobrega upravljanja utrdb v EU/državi/regiji,
 lokalne delavnice,
 načrti več nivojskega upravljanja,










smernice upravljanja z utrdbami,
zaključne smernice več nivojskega upravljanja z dediščino utrdb,
operativna shema maksimizacije treh paradigem kulturne dediščine,
matrica inputov in outputov,
baza podatkov o dediščini utrdb,
3 primeri socialno-ekonomske / okoljske ponovne uporabe kulturne dediščine (+ investicija),
interaktivna baza podatkov o finančnih kanalih,
inštrument za podporo finančne izbire,
orodje za ocenjevanje,














Investment Opportunity Portfolio (IOP),
sheme uporabe javno-zasebnega partnerstva,
lokalne fokusne skupine zasebnih investitorjev,
uporaba GIS za promocijske potrebe,
treningi upravljanja in promocije ADRIFORT čezmejne mreže,
zagon ADRIFORT stalne mreže,
promocijski material ADRIFORT mreže,
čezmejni turistični paket,
zemljevid mreže ADRIFORT,
virtualni laboratorij,
zagon čezmejnega dokumentacijskega centra,
čezmejni turistični produkti in skupno trženje ter informiranje,

Pričakovani rezultati projekta ADRIFORT:
 krepitev projektnega vodenja in tehničnih veščin potrebnih pri izvajanju projekta,
 uveljavitev instrumentov za podporo preverjanje vsebinskih in finančnih poročil,
 krepitev podobe projekta (komunikacija in diseminacija splošnih ciljev),
 krepitev novega modela upravljanja - sodelovanje z zasebniki,
 izboljšanje učinkovitosti – učinkovita delitev strategije za doseganje ciljnih skupin,
 krepitev mreže jadranske dediščine utrdb,
 razvoj institucionalnih zmogljivosti za (finančno) upravljanje kulturne/okoljske dediščine,
 izboljšanje kakovosti lokalnega in čezmejnega razvoja (nova delovna mesta, nova podjetja),
 uveljavitev skupnega informacijskega sistema,
 krepitev podobe projekta,
 krepitev upravljanja, kot predpogoj za izboljšanje sposobnosti institucij pri upravljanju s
kulturno dediščino,
 krepitev soudeležbe,
 boljše razumevanje in upoštevanje možnosti delovanja v jadranskem čezmejnem kontekstu,
 izpostaviti možnosti upravljanja utrdb kot ključnega dejavnika lokalnega/čezmejnega razvoja,
 moderniziranje načrtov v zvezi z dediščino utrdb,
 rehabilitacija in zaščita (z naložbo) skupno upravljanih kulturnih prizorišč.

Predvidene aktivnosti OBČINE PIRAN v okviru projekta ADRIFORT:







vzpostavitev in delovanje projektnega partnerstva,
organizacija enega srečanja projektnega partnerstva v Piranu,
sodelovanje pri izdelavi strategija diseminacije in komunikacije,
priprava informativnih brošur,
organizacija ene tiskovne konference v Piranu,
organizacija lokalnih informativnih dogodkov,















priprava elektronskih prispevkov,
sodelovanje pri pripravi primerjalne analize o participativnih problemih,
sodelovanje pri pripravi primerjalne analize dobrega upravljanja utrdb v EU/državi/regiji,
izvedba lokalnih delavnic na temo kulturne dediščine (brezplačna za udeležence),
sodelovanje pri pripravi smernice upravljanja z utrdbami,
sodelovanje pri pripravi baza podatkov o dediščini utrdb,
sodelovanje pri pripravi sheme uporabe javno-zasebnega partnerstva,
uporaba GIS za promocijske potrebe,
sodelovanje pri zagonu ADRIFORT stalne mreže,
izdelava promocijski material ADRIFORT mreže,
sodelovanje pri oblikovanju čezmejnih turističnih paketov,
izdelava zemljevida mreže ADRIFORT,
sodelovanje pri pripravi čezmejnih turističnih produktov in skupno trženje ter informiranje,

Vrednost celotnega projekta za vse partnerje je 2.170.000,00 EUR, od tega ima Občina Piran na
razpolago 115.270,00 EUR

