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SPOROČILO ZA JAVNOST
Zagonski sestanek je postavil intenzivne temelje za tri-letno sodelovanje projektnih
partnerjev, ki se nahajajo vzdolž poti sv. Martina čez Srednjo Evropo ( evropska kulturna
pot Via Sancti Martini).
Projekt NewPilgrimAge „Reinterpretacija dediščine sv. Martina in z njim povezanih
vrednot delitve kot novi promotor na skupnosti temelječe gostoljubnosti v 21. stoletju“
je imel zagonski sestanek 28. in 29. junija 2017 v konferenčni dvorani Park hotela
Pelikan v Szombathelyu.
Projekt NewPilgrimAge s podporo programa Interreg Srednja Evropa, iz evropskih
sredstev za regionalni razvoj, vključuje devet partnerjev iz petih držav (Slovaška, Italija,
Hrvaška, Slovenija in Madžarska). Projekt bo iskal rešitve za skupne izzive ob poti sv.
Martina čez Srednjo Evropo, kar vključuje storitve v ohranjanju kulturne dediščine in
kulturnem turizmu, digitalizacijo, ter ponovno uporabo dediščine preko kreativne in
kulturne industrije.
Zagonski sestanek je bil odprt samo za projektne partnerje, kateri so detaljno pregledali
projektne aktivnosti in delovni plan, ter se dogovorili o nalogah v prihodnjih šestih
mesecih. Organizator zagonskega sestanka je bila Mestna občina Szombathely, vodilni
partner na projektu NewPilgrimAge. Tekom sestanka smo pobližje spoznali aktivnosti
posameznih partnerjev in zahvaljujoč strokovno vodenemu turisičnemu ogledu, spoznali
kulturno dediščino mesta Szombathely.
Ozadje projekta
Sveti Martin, simbol delitve, je eden izmed najbolj priljubljenih svetnikov v Srednji
Evropi, kateremu je posvečenih tisoče spomenikov in nematerialne dediščine (ljudske
tradicije, legende), ki ohranjajo spomin nanj živ. Partnerska mesta projekta
NewPilgrimAge se nahajajo vzdolž evropske kulturne poti Via Sancti Martini. Združila so
moči, da oživijo to kulturno dediščino in spodbudijo skupne evropske vrednote
solidarnosti in gostoljubnosti, povezane s svetim Martinom.
Mesta in kulturne organizacije iz petih držav bodo spodbudile svoje državljane,
predvsem mlade in mala podjetja, naj predlagajo in skupaj razvijajo nove pobude, ki
bodo prevrednotile potencial neizkoriščene dediščine.
Projekt NewPilgrimAge se je začel junija 2017 in bo trajal do maja 2020. Projekt se
izvaja pod okriljem Interreg Central Europe - program Evropske unije za medregionalno
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sodelovanje, za čezmejno sodelovanje v Srednji Evropi, da bi v naših mestih in regijah
omogočili boljše življenje in delo.

Znesek celotnega financiranja za NewPilgrimAge znaša 1.429.634,60 EUR.

Za več informacij: www.interreg-central.eu/newpilgrimage

V kolikor ste zainteresirani za temo upravljanja s kulturno dediščino, povezano s tem
projektom, postanite član skupine Facebook strani projekta NewPilgrimAge:
https://www.facebook.com/groups/newpilgrimage
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