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WaVE-programmet ønsker at præge og styrke regionale og lokale 
politikker, der kan understøtte og medføre en nytænkning af værdier 

forbundet til kulturarv ved vand.

To pilotprojekter godkendt

Stort tillykke til Ravenna Kommune og 
grænsesamarbejdet Ister-Granum EGTC, der 
hver især har fået godkendt et pilotprojekt 
af Interreg Europe Monitoring Committee. 
I linket nedenfor ser vi nærmere på hvad et 
pilotprojekt er, og hvordan projekterne kan være 
med til at give hele WaVE-projektet et ekstra 
boost.

FOKUS: Ravennas pilot projekt

Til at præsentere det andet pilotprojekt har vi 
interviewet Maria Grazia Marini, leder af kontoret for 
turisme ved Ravenna Kommune.

Læs mere WaVE Pilotprojekterne!

FOKUS: Ister-Granums pilot projekt

Læs hele interviewet med Peter Nagy, leder ved 
grænsesamarbejdet Ister-Granum EGTC. Han 
fortæller i artiklen i detaljer mere om den nye tilgang 
til Ister-Granums pilot projekt.

Læs mere her!

Læs mere her!

Et interregionalt
samarbejdsprojekt med fokus på

værdier ved vandforbundet
kulturarv set i en historisk og

socialøkonomisk kontekst

PILOTPROJEKTER

Miljøvenlig &  

ressource-  
besparende

www.interregeurope.eu/wave

Projektpartnere

WaVE i den kommende tid!

Med godkendelsen af de to pilotprojekter er WaVE-projektet samtidig blevet forlænget med et år. Hver enkelt 
partner vil således have mere tid til at udfærdige og implementere indholdet i de endelige handlingsplaner 
(Action Plan), og på samme tid lade sig inspirere af de to igangværende pilotprojekter. 

Følg med i de seneste nyheder om WaVE projektet på de sociale medier!

"HUMANS OF WAVE"

"GOOD PRACTICES"

Humans of WaVE samling #2

Hver måned interviewes en person fra  WaVE 
partnerskabet om hans eller hendes forhold til 
vandet, eller kulturarven nær vandet. Hver enkelt 
historie er fortalt igennem et eller flere billeder, 
der er lagt ud på vores WaVE Facebook side.

Der er nu muligt at gennemlæse den anden 
samling af personlige fortællinger om vandet.

Læs mere her!

Fritlægning af åer og floder

Genopretning og fritlægning af floder rangerer 
højere end nogen siden før på den politiske EU 
agenda. EU har sat ambitiøse planer for 2030, hvor 
det forventes at mindst 25.000 km flod eller å-
strækning vil være fritlagt som natur eller genskabte 
økosystemer. Hengemte og fjernede åer og bække 
ønskes i høj grad genoprettet, så vandet kan 
genindtage de områder som er blevet indskrænket 
efter tidligere tiders trafikprioritering og 
urbanisering. WaVE projektet indeholder relevante 
'bedste praksis' på området, der kan være til 
inspiration og gavn for den fremtidige udvikling. 

Læs mere her!

https://www.interregeurope.eu/wave/news/news-article/11870/great-news-for-wave-2-pilots-have-been-approved/
https://www.interregeurope.eu/wave/news/news-article/12022/focus-on-ister-granum-pilot-action/
https://www.interregeurope.eu/wave/news/news-article/12062/focus-on-ravenna-pilot-action/
http://www.interregeurope.eu/wave
https://www.facebook.com/WaVEInterreg/
https://twitter.com/InterregWave
https://www.linkedin.com/company/wave-interreg-europe/
https://www.interregeurope.eu/wave/news/news-article/12206/humans-of-wave-collection-2/?fbclid=IwAR37PyFfSnOw2tlvDi3eBhPLGd9fWYYA3o-BQmb-0d7Hkw7Z_CGifMKrRNc
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/11604/daylighting-rivers/



