
 

 
 

 

Проектот „#EuSAVE- Граѓански акции на ЕУ за паметни историски 
села“ е финансиран со поддршка на Европската Унија преку 

програмата „Европа на граѓаните“ 

 

 

Насока 2 – Мерка 2.2 „Мрежи на градови“ 
 

7 Events have been carried out within this Project: 
 
 

Event 1 “Debating the future of the European rural territories and the  social value of the cultural 
heritage of the EU historic villages” 
 
 

Настан 1 „Дебатирање за иднината на руралните области на ЕУ и социјалната вредност на културното 
наследство на европските историски села“ Учесници: Настанот привлече 79 учесници, вклучително 62 
учесници од Вимианзо и други населени места во регионот на Галиција (Шпанија), 3 учесници од 
Бољарово (Бугарија), 2 учесници од Кумровец и 1 учесник од Предрага (Хрватска), 2 учесници од Дагда 
( Латвија), 1 учесник од Мелпињано, 1 учесник од Галиполи, 1 учесник од Киро и 1 учесник од Рим 
(Италија) и 2 учесници од Марвао, 1 учесник од Порталегре и 1 учесник од Белмонте (Португалија). 
 
 Место / датуми: Настанот се одржа во Вимианзо (Шпанија), од 03.04.2019 до 05.04.2019 година. 
 

 
 

Краток опис: Целта на настанот беше официјално да започне имплементацијата на проектот и да 
се одржи почетна средба помеѓу партнерите. Исто така, настанот придонесе за информирање на 
граѓаните за политиките на ЕУ за развој на руралните средини, се одржа дискусија за состојбата и 
предизвиците со кои се соочуваат руралните региони на ЕУ. (како депопулација, стареење на 
населението, недостаток на вработеност), се разговараше за иднината на овие области, но исто така се 
подигна свеста за културното и историското наследство на руралните области како стратешки ресурси 
за одржлива Европа на руралните области. Со цел да се постигнат целите, беа организирани различни 
видови активности во текот на трите дена на настанот, како што се: информативен ден (конференција со 
панел на кој се презентираат искуства и дебати), меѓународни Насочена директно кон целните групи, 
меѓународната работилница се фокусираше на тековните стратегии за рурален развој на ЕУ (кои се 
постојните стратегии, кои партиципативни методологии ги користат локалните власти за креирање на 
овие стратегии, културното и историското наследство како стратешки ресурс итн.). 
 
 

За повеќе информации за програмата на IE1 првиот настан, можете да ја посетите страницата на 
проектот на следниот лин:   https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=512&idioma=gl&sec=383 
 

 
 
 

Настан 2 „Социјалните иновации како модел за културно наследство“ 
 
Учесници: Настанот привлече 88 учесници, вклучително и 65 учесници од Вимијанзо и други општини 
лоцирани во областа „Грција Салентина“, 1 учесник од Вимианзо (Шпанија), 1 учесник од Кулередо 
(Шпанија), 1 учесник од Брисел (Белгија), 3 учесници од Рим (Италија), 1 учесник од Мацарино 
(Италија), 1 учесник од Предрага (Хрватска), 2 учесници од Тухел (Хрватска), 3 учесници од Дагда 
(Латвија), 2 учесници од Струмица (Северна Македонија), 2 учесници од Берово (Северна 
Македонија), 3 учесници од Бољарово (Бугарија), 2 учесници од Марвао, (Португалија) и 1 учесник од 
Порталегре (Португалија).  
 
Локација/ дата: Настанот се одржа во Мелпињано (Италија), од 26.06.2019 до 28.06.2019 година. 
 

 
 

Краток опис: Целта на настанот - покрај одржувањето на вториот транснационален координативен 
состанок, за време на кој се одржа преглед и одобрување на извештајот од почетниот состанок, извештај 
за спроведувањето на задачите идентификувани за време на почетокот. надвор од состанокот во 
Вимијанзо (Шпанија), преглед на напредокот на проектот (особено имплементацијата на работните 

https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=512&idioma=gl&sec=383


пакети WP1, WP2, WP4) и планирани следните активности за спроведување на проектот - тоа беше да 
се информираат граѓаните за важноста на социјалните иновации за зајакнување на културното 
наследство и нивно вклучување во дискусии за различни пристапи, искуства, модели и добри практики 
на ова поле, да се подобри и прифати важноста на социјалните иновации како стратешка алатка (и на 
европско и на локално ниво) за развој на постојното културно наследство во европските историски и 
рурални области. За да се постигне целта, главно меѓу целните групи на проектот и со учество на 
главните организации кои работат на ова поле, за време на тридневниот настан беа организирани и 
спроведени следните активности: 1. Меѓународна конференција; 2. Панел за размена на добри практики; 
3. Меѓународен семинар наменет за главните учесници на панелот „Социјалните иновации како модел за 
културно наследство“, при што имаше дискусии и дебати за специфичната ситуација и предизвиците за 
туризмот во Европа во секторот за културно наследство; 4. Студија посети и интеркултурни активности. 
 
За повеќе информации за програмата на IE2 вториот настан, можете да ја посетите страницата на 
проектот на следниот линк:   https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=529&idioma=en&sec=383  
 

 

 
Настан 3 „Новите рурални области на Европа: стратегии за иновативен локален развој и 
историски села“ 

 

Учесници: Настанот привлече 69 учесници, меѓу кои 47 учесници од Кумровец /Хрватска/ и други соседни 
општини /Кланец, Тухели, Хам на Сутли, Кралевец на Сутли, Жабок, Загорска села, Преграга, Крапина, 
Марија Бистирца/, како и од други делови на Хрватска /Матули, Карловац/ и меѓународни учесници како 
што следува: 1 учесник од Вимијанзо (Шпанија), 1 учесник од Кулередо (Шпанија), 1 учесник од Брисел 
(Белгија), 2 учесници од Рим (Италија), 1 учесник од Мелпињано (Италија), 3 учесници од Дагда (Латвија), 
4 учесници од Берово (Северна Македонија), 4 учесници од Бољарово (Бугарија), 2 учесници од Марвао, 
(Португалија) и 1 учесник од Порталегре (Португалија), 1 учесник од Бистрица обштина Сотли / Словенија 
/. Вкупно 22 меѓународни учесници. 
 
 

Локација / Дата: Настанот се одржа во Кумровец (Хрватска), од 25.09.2019 до 27.09.2019 година. 
 
Краток опис:  Во текот на имплементацијата на настанот се одржа трет меѓународен координативен 
состанок, меѓународна конференција и меѓународен семинар. Третиот координативен состанок имаше 
три теми: преглед на напредокот во реализацијата на проектот, презентација на добри практики од сите 
проектни партнери и планирање за подготовка на финалните производи на проектот. Целта на 
конференцијата и семинарот беше да се информираат граѓаните за важноста на стратегиите за локален 
развој со цел зајакнување на локалниот развој преку одржливо користење на културното наследство и 
да се вклучат во дискусии за различните пристапи, искуства, модели на добри практики. во овој сектор. 
Посебно внимание на настанот беше посветено на учеството на граѓаните и особено на младите и децата 
во процесот на одлучување. Презентирањето на различни примери на локални и европски добри 
практики помогна да се подигне свеста за постојното културно наследство во европските историски и 
рурални области, што би послужило како забрзувач на локалниот развој. За да се постигнат овие цели, 
главно меѓу целната група на проектот и со вклучување на клучни учесници на локално ниво, во текот на 
трите дена од настанот беа организирани различни видови настани и особено: 1/ Меѓународна 
конференција составена од од 2 панели, вклучувајќи дискусии; 2/Меѓународен семинар наменет за 
главните учесници со 2 панели; 3/ Студиски посети и интеркултурни активности.  
 

За повеќе информации за програмата на IE3 третиот настан, можете да ја посетите страницата на 
проектот на следниот линк:  
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=651&idioma=en&sec=383  
 
http://www.zagorje-sutla.eu/projekt/eusave-eu-citizens-action-for-smart-historic-villages  
 

 

 
Настан 4 „Одржлив рурален развој - алатки за просперитетни рурални заедници“ 
 
 

Учесници: Настанот привлече 69 учесници, меѓу кои 3 учесници од Занебек /Белгија/, 6 учесници од 
Ипрес /Белгија/, 14 учесници од Лепер /Белгија/, 2 учесници од Гитс /Белгија/, 1 учесник од Бриж 
/Белгија/, 1 учесник од Diskmude /Белгија/, 1 учесник од Кортрик /Белгија/ и меѓународни учесници и тоа: 

https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=529&idioma=en&sec=383
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=651&idioma=en&sec=383
http://www.zagorje-sutla.eu/projekt/eusave-eu-citizens-action-for-smart-historic-villages


3 учесници од Vimianzo (Шпанија), 4 учесници од Италија, 3 учесници од Дагда (Латвија), 3 учесници 
од Берово (Северна Македонија), 3 учесникот од Бољарово (Бугарија), 2 учесници од Марвао, 
(Португалија) и 2 учесници од Порталегре (Португалија), 1 учесник ОД Преграда /Хрватска/, 1 учесник 
од Акуа /Хрватска/, 1 учесник од Кумровец /Хрватска/, 1 учесник од Веур / Холандија/ 

 
 
Место/Дата: Настанот се одржа во Ипрес, Белгија од 01.02.2019 до 12.03.2019 година. 

 

Краток опис:  Целта на настанот беше да се обединат различни локални иницијативи од областа на 
одржливиот и активен развој на руралните средини /2 декември/, како и културното наследство како 
мотор на локалниот развој /3 декември/. Првиот ден се одржа конференција на тема „Европски и 
регионални мерки за одржлив развој“ со учество на ERND, провинција WEST Vlaandren, R.E.D. и 
Универзитетот Вагенинген. По ручекот, учесниците споделија добри практики во областа на локалниот 
развој. Вториот ден беше под мотото „Списокот на имиња“ и го претстави Питер Трог. Питер Шлос одржа 
презентација на тема „Туризмот како средство за локално економско подобрување: Сто години од 
Првата светска војна“, а Драј Ширли ја претстави „Пет години белешки на публиката: наративни концерти 
базирани на приказни од Првата светска војна“. Конференцијата беше модерирана од Wouter Synave. 
По ручекот, учесниците го посетија музејот Фландрија Филдс и присуствуваа на традицијата на сеќавање 
на Гилберт Ојстер на градска прошетка. Настанот заврши со спомен на Марија Ванахт и нејзините деца.  

За повеќе информации за програмата на IE4 четвртиот настан, можете да ја посетите страницата на 
проектот на следните линкови: 

https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=652&idioma=en&sec=383  

https://www.facebook.com/ALDA.Europe/posts/10157733620863582, 
https://twitter.com/ALDAeurope/status/1176893968463859718 

 

 
Настан 5 „Креирање нови и иновативни стратегии за заеднички развој на паметни и одржливи 
градови на ЕУ“ 
 
 

Учесници: Настанот привлече 52 учесници, меѓу кои 3 учесници од Загорие-Сутла /Хрватска/, 5 
учесници од Вимијанзо (Шпанија), 3 учесници од Дагда (Латвија), 2 учесници од Берово (Северна 
Македонија), 3 учесници од Бољарово (Бугарија) и 36 учесници од различни региони на Португалија. 
 
МестоДата: Настанот се одржа во Марвао, Португалија од 04.06.2022 до 04.08.2022 година. 

 
 
Краток опис:  Целта на настанот беше да се создаде водич за заеднички стратегии за паметни 
историски села преку учество на тркалезни маси каде се дебатираа за иновативни стратегии. 
Активностите за време на тридневниот настан вклучуваа 5-ти Меѓународен координативен состанок, 
како и голем број активности посветени на прикажување на добри практики и стратегии во областа на 
историските села, како и музички фестивали организирани во одржливи села, замоци, филмски 
фестивал , мегалитско пишување и користење на стара железничка линија за управување со дерзините. 
Партнерите го видоа културното наследство на општината домаќин преку овие и други активности како 
на пр „Фестивалот на костенот“. За време на настанот, партнерите имаа можност да ги претстават своите 
организации и проектни достигнувања пред жителите од регионот. 
 
За повеќе информации за програмата на IE5 петтиот настан, можете да ја посетите страницата на 
проектот на следните линкови:  
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=713&idioma=en&sec=383  
 

 

 
Настан 6 „Креирање нови и иновативни стратегии за заеднички развој на паметни и одржливи 
градови на ЕУ“ 
 
 

Учесници: Настанот привлече 104 учесници, меѓу кои 72 учесници од Вимјанцо и други населени места 
во регионот на Галиција /Шпанија/, 3 учесници од Бољарово (Бугарија), 2 учесници од Крапинске 
топлице и 1 учесник од Загреб /Хрватска/, 4 учесници од Дагда (Латвија), 3 учесници од Берово (Северна 

https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=652&idioma=en&sec=383
https://www.facebook.com/ALDA.Europe/posts/10157733620863582
https://twitter.com/ALDAeurope/status/1176893968463859718
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=713&idioma=en&sec=383


Македонија), 4 учесници од Италија, 14 учесници од Марвао, Портоалегре и други локации од Алто 
Алтењо /Португалија/ 
 
 

Место/Дата: Настанот се одржа во Вимијанзо, Шпанија од 28.06.2022 до 01.07.2022 година. 

 
 
Краток опис: Целта на настанот беше да се разговара и да се создаде стратегија за одржлив и 
иновативен развој на паметните историски села на ЕУ. Првиот ден беше посветен на координативна 
средба помеѓу партнерите, која имаше за цел да го разгледа проектот и идентификуваните стратегии 
#EuSAVE. Активностите во следните денови беа: меѓународен инфо ден на кој беа прикажани проектите 
и резултатите /со учество на сите партнери/ и тркалезна маса на која се дискутираа иницијативите за 
зголемување на вредноста на културното наследство. На крајот на денот, учесниците присуствуваа на 
отворањето на изложбата посветена на Фестивалот, како и на реприза на освојувањето на замокот во 
Вимијанзо. Последниот ден се одржа меѓународна работилница за идентификување на заеднички 
стратегии и добри одржливи практики за мрежата #EuSAVE, како и активности посветени на културното 
наследство на општината домаќин, како што се посета на средновековен фестивал и дегустација на 
„irmanianos“. 
 

За повеќе информации за програмата на IE6 шестиот настан, можете да ја посетите страницата на 
проектот на следните линкови:  

https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=714&idioma=en&sec=383  

 

 

 
Настан 7 „Меѓународен форум за социјална одржливост и културно наследство на европските 
рурални области“ 
 
 

Учесници: Настанот привлече 142 учесници, вклучително и 121 учесник општина Бољарово и околните 
градови, општините Јамбол и Туња /Бугарија/ и меѓународни учесници од: 1 учесник од Вимијанзо и 1 
учесник од Кулередо (Шпанија), 4 учесници од Италија, 3 учесници од Дагда ( Латвија ), 4 учесници од 
Берово (Северна Македонија), 1 учесник од Кумровец, 1 учесник од Кланец и 1 учесник од Преграда1 1 
учесник од Тухели, 1 учесник од Десиниќ (Хрватска) и 2 учесник од Порталегре (Португалија). 
 
 

Место/Дата: Настанот се одржа во Бољарово, Бугарија од 31.08.2022 до 02.09.2022 година. 

 
Краток опис : Настанот беше финале на проектот и имаше две цели: да ги претстави партнерите пред 
локалната заедница, како и локалната заедница да се претстави - културно-историското наследство, 
кулинарски и фолклорни традиции. Се разговараше за функционални решенија насочени кон 
постигнување социјална одржливост преку користење на културното и историското наследство. 
Се одржа и завршниот координативен состанок на проектот на кој се разговараше за проектниот план, 
планот за одржливост и применливост, како и одржливоста на #EuSAVE - мрежата. 
Партнерите се договорија да го достават финалниот извештај на 30 октомври, како и да ги спроведат 
сите потребни активности поврзани со завршувањето и известувањето за проектот. 
 
За повеќе информации за програмата на IE7 седмиот настан, можете да ја посетите страницата на 
проектот на следните линкови:  

https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=715&idioma=en&sec=383 

Eventos Internacionais (vimianzo.gal) 

EuSAVE | Facebook 

 

 

https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=714&idioma=en&sec=383
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=715&idioma=en&sec=383
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?idioma=gl&sec=383
https://www.facebook.com/EuSAVE

