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WaVE-programmet ønsker at præge og styrke regionale og lokalepolitikker, 
der kan understøtte og medføre en nytænkning af værdier forbundet til 

kulturarv ved vand.

Bliv inspireret af WaVE Festivalen
Mere end 50 deltagere inkl. partnere, interessenter 
og gæster tog del i WaVE Festivalen. Tre timer 
med udveksling af erfaringer og inspirerende 
oplæg gjorde WaVE Fesitvalen 2020 til et 
opløftende arrangement i en tid hvor det ikke har 
været muligt at afholde fysiske møder.

Samling af "bedste praksis"

Se nærmere på de mange "bedste praksis" 
beskrivelser, som har været med til at inspirere
projektpartnerne med at udarbejde handlingsplaner.

Se de udvalgte øjeblikke

Dyk ned i projektpartnernes "Regional 
Status Quo"-rapporter

Regional Status Quo (RSQ) rapporterne danner 
udgangspunkt for en analyse af eksisterende forhold 
ved de udvalgte kulturarvsområder, deres 
vandrelaterede værdier, de lokale politikker og 
eksisterende strategier for områderne. Alt dette er med 
til at identificere de udfordinger og muligheder der kan 
være med til at styrke politkker igennem interregional 
vidensdeling.

Læs mere her

Besøg kulturarvsområderne i WaVE 
projektet

Du behøver ikke at springe på det næste fly. Alt du 
behøver er en computer, tablet eller smartphone. 
Gå på opdagelse i filmbiblioteket, der er fyldt med 
projektpartnernes optagelser fra WaVE områderne. 
Udover levende billeder af områderne, kan du også 
høre om "bedste praksis" og høre interviews med 
lokale interessenter.

Se filmene hjemmefra - klik her!

Bliv inspireret

Et interregionaltsamarbejdsprojekt 
med fokus på værdier ved 

vandforbundet kulturarv set i en 
historisk og socialøkonomisk 

kontekst

Miljøvenligt &
ressource- 
besparende

www.interregeurope.eu/wave

Projektpartnere

WaVE i den kommende tid:

På trods af omfattende restriktioner og svære rejseforhold er WaVE-projektet fortsat aktivt takket været det gode og 
stabile samarbejde projektpartnerne imellem. I de kommende måneder vil projektets partnere være dybt involveret i 
videreudviklingen af de såkaldte "Action Plans", som er projektpartnernes indviduelle handlingsplaner der blev 
drøftet på større fælles online møder i slutningen af 2020. Ved disse møder fik hver enkelt projektpartner feedback 
på deres handlingsplan. Et udkast til den endelige handlinsplan vil blive fremlagt i løbet af forsommeren. Som en 
del af udarbejdelsen af den endelige handlingsplan vil der i løbet af de kommende måneder blive organiseret 
netværksmøder og møder med relevante interessenter, som vil få indflydelse på indholdet af handlingsplanen.

For mere information kan du følge WaVE-projektet på de sociale medier - Facebook, LinkedIN og Twitter.
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