Pranešimas spaudai
AT FORT – Europos tvirtovių tyrimas
Baigiamoji konferencija
Helsinkis (Suomija), spalio 27–28 d., 2014 m.
2014 m. spalio 27–28 d. Suomenlina vyriausybinės organizacijos1 (Governing Body of Suomenlinna)
kvietimu Suomenlinoje, Helsinkyje, susitiks vienuolika INTERREG IVC programos projekto AT
FORT „Europos tvirtovių tyrimas: vietos darnios plėtros skatinimas” partnerių 2. Karinio paveldo
vietovių atstovus, vadovaujamus Naujosios Olandijos vaterlinijos (New Dutch Waterline), vienija
gilus įsitikinimas, kad šių vietovių išsaugojimas kartu vystant ir ekonominę veiklą, gali būti
sėkmingas tik pasitelkiant kūrybiškumą, kooperuojantis bei keičiantis patirtimi.
Įkvepiantys rezultatai
Daugiau kaip aštuoniasdešimt susirinkusių dalyvių aptarė projekto, kuris prasidėjusio 2012 m.
gruodžio mėn. ir bus užbaigtas 2014 m. gruodį, rezultatus. Projekto tikslas – apsikeisti turimomis
žiniomis ir partnerių sukaupta gerąją patirtimi suteikiant buvusioms fortifikuotoms teritorijoms
daugiafunkcinę paskirtį, kartu laikantis principo “išsaugojimas panaudojant”.
Suomenlina vyriausybinės organizacijos atstovas, atsakingas už restauravimo klausimus, p. Heikki
Lahdenmäki teigia: „Dauguma Suomenlina pastatų ir fortų jau yra pritaikyti naujoms veikloms. Bet
mes vis dar turime ko pasimokyti. Projekto įgyvendinimo metu pamatėme puikių pavyzdžių,
kokiomis priemonėmis galima didinti fortų prieinamumą ir saugumą. Mes taip pat parsivežėme naujų
idėjų, kaip galėtume įtraukti savanorius”.
Annemieke Traag, Naujosios Olandijos vaterlinijos valdybos vadovė, projekto vadovaujančio
partnerio vardu pabrėžė: „Projekto AT FORT partneriai suprato, kad fortų išsaugojimas juos
pritaikant naujai paskirčiai sudaro prielaidas šio karinio paveldo tvariai ir ekonomiškai naudingai
plėtrai. Taigi, tai padrąsina jų savininkus ir valstybines institucijas sudaryti tam sąlygas. Bet kuriuo
atveju, ši veikla reikalauja koordinuoto, integruoto ir sisteminio požiūrio”.
Ketinimų protokolas
Vienuolika projekto AT FORT partnerių ir kelios kitos organizacijos besirūpinančios karinio paveldo
atgaivinimu pasirašė ketinimų protokolą dėl Europos karinio paveldo vietovių tinklo įsteigimo.
Projektas AT FORT pademonstravo gyvą ir nuoširdų tarptautinį karinio paveldo vietovių
bendradarbiavimą, kuriuo siekiama buvusių karinių vietovių transformavimo į dinamiškas zonas,
kuriose būtų vykdoma ekonominė ir visuomenei naudinga veikla. Naujai įsteigtas tinklas toliau
skatins keitimąsi patirtimi, europinį bendradarbiavimą, ieškos finansavimo galimybių ir sieks
teigiamo požiūrio į tai.
Politinės rekomendacijos
Vienuolikos partnerių atstovų delegatams pateiktos projekto AT FORT įgyvendinimo metu parengtos
politinės rekomendacijos . Fortifikacijų pakartotinis naudojimas reikalauja pritaikyti tinkamą
valdymo modelį, reikiamų įgūdžių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių bei turėtų būti prioritetu
politiniame lygmenyje.

Suomenlina vyriausybės institucija yra valstybinė įstaiga, atsakinga už Pasaulio paveldo sąraše esančios Suomenlina restauravimą,
priežiūrą ir administravimą.
2 Naujoji Olandijos vaterlinija (Nyderlandai), Vauban pagrindinių vietovių tinklas (Prancūzija), Antverpeno provincijos vyriausybė
(Belgija), Špandau citadelė (Vokietija), Venecijos miestas (Italija), Suomenlina vyriausybės institucija (Suomija), Kauno miesto taryba
(Lietuva), Medvėjaus taryba (Jungtinė Karalystė), Paola miesto taryba (Malta), Monoštoro forto pelno nesiekianti organizacija (Vengrija),
Nova Gorica universitetas (Slovėnija).
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Papildoma informacija
Projektas AT FORT “Europos tvirtovių tyrimas – vietos darnios plėtros skatinimas“ –
INTERREG IVC tarpregioninio bendradarbiavimo programos projektas.
AT FORT projektas apima karinio paveldo vietovių atstovus, kuriuos vienija gilus įsitikinimas, kad
šių vietovių išsaugojimas kartu siekiant ekonominio efekto, gali būti sėkmingas tik pasitelkiant
kūrybiškumą, kooperuojantis bei keičiantis patirtimi.
Projekto AT FORT tikslas – palengvinti „naujam gyvenimui prikeliamų“ karinio paveldo teritorijų
išsaugojimą surandant ir pateikiant sėkmingus pasinaudojimo palankiomis situacijomis ar sąlygomis
pavyzdžius, būdus ir metodus bei sukurti bendradarbiavimo platformą jų naudotojams.
Daugiau informacijos www.atfort.eu
2. INTERREG IVC tarpregioninio bendradarbiavimo programos, finansuojamos Europos
Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, tikslas: pasitelkiant tarpregioninį
bendradarbiavimą, gerinti regionų plėtros politiką inovacijų ir žinių ekonomikos bei aplinkos ir
pavojų prevencijos srityse, bei prisidėti prie Europos ekonominio modernizavimo ir didesnio
konkurencingumo skatinimo. Projektams įgyvendinti skirta 303,8 mln. eurų ERPF lėšų. Teminiai
prioritetai: inovacijos ir žinių ekonomika; aplinka ir pavojų prevencija.
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