Програмата за транснационално сътрудничество „ Дунав 2014-2020“ укрепва
съвместните и интегрирани подходи за запазване и управление на разнообразието на
природни и културни ценности в Дунавския регион, като основа за стратегии за
устойчиво развитие и растеж. Програмата предвижда инвестиране в създаването и
поддържането на екологични коридори с транснационално значение в Дунавския
регион. Една от специфичните цели, заложени в Приоритет 2, е да насърчава устойчивото
използване на природните ресурси и културното наследство.

Проект ISTER: Свързване на исторически римски пътища в Дунавския
регион (01.07.2020 – 31.12.2022)
ISTER, изпълняван по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 20142020“, е насочен към предизвикателството на разпръснатото римско наследство.
Проектът се занимава с териториалните измерения на римските пътища като
транснационален елемент, минаващ през съседни държави по поречието на река Дунав и
предоставя приложима скáла за обмен и съвместно развитие. Проектът ISTER се фокусира
върху преоткриване и реновиране на древната римска мрежа от пътища по протежение
на река Дунав като ценен актив за териториалното развитие.

ISTER използва три ключови елемента, за да увеличи местната
привлекателност:
Приемане на многопластова управленска
верига, насочена към повишаване на знанието и
институционалния капацитет на заинтересованите
страните от Дунавския регион.
Използване на съвременните средства и
технологии за осигуряване на не-физическа
достъпност – създаване на онлайн платформи и
мобилно приложение за тематичен културен
маршрут на мрежа от римски пътища и селища.
Приложението ще представя ценни артефакти,
неизследвани и непознати римски находки и ще
позволи древното римско наследство да оживее.
Преход от стари политически подходи към
н о в и и н т е г р и р а н и м е т од и з а п од о б р я в а н е
политиките и регулаторните рамки в страните от
Дунавския регион.

ПАРТНЬОРИ

БЮДЖЕТ В ЕВРО

27 проектни партньори
16 финансови проектни партньори
11 асоциирани стратегически партньори

Общ бюджет: 2 067 958.95
ЕФРР съфинансиране: 1 663 585.1
ИПП съфинансиране: 94 180

Проект съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП)

Финансови партньори по проекта

Scieni ic Reserch Centre Bistra Ptuj
(Slovenia)

