
 
 

 

 
#EuSAVE: 6-й міжнародний захід в Муніципалітеті Віміанцо, Іспанія 

 

З 28 червня по 1 липня 2022 року партнери проекту #EuSAVE провели 6-й міжнародний захід 
в Муніципалітеті Віміанцо, Іспанія. Зустріч організували представники Муніципалітету, який 
також є керівником проекту. Зустріч проходила під назвою «Розробка нових та інноваційних 
спільних стратегій розвитку для розумних та стійких історичних сіл ЄС». У проекті беруть 
участь партнери з Італії, Хорватії, Португалії, Північної Македонії, Латвії та Болгарії: 

• Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Італія 

• Lokalna akcjiska grupa Zagorje-Sutla, Хорватія  
• Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, Португалія  
• Муніципалітет Берово, Республіка Північна Македонія  
• Dagda local municipality, Латвія  
• Муніципалітет Болярово, Болгарія.  

У перший день партнери були запрошені на вітальний обід, до якого також приєдналася 
Моніка Родрігес Ордоньєс, мер Муніципалітета Віміанцо.  
Ранок другого дня, 29 червня 2022 року, був присвячений 6-й транснаціональній 
координаційній зустрічі, яка відбулася в будинку культури у Віміанцо. 
 

У другій половині дня група занурилася в культурну та природну спадщину Берегу Смерті, 
відвідавши церкву Святого Якова з Серейхо, валяльні млини О-Москетін, а також прибережні 
міста Фістерра та Муксія. Обід на природі супроводжувався музичним виступом відомої 
галісійської співачки Інми Масіас. Асоціація Partido de Corcubión, яка складається з 
галісійських іммігрантів, які проживають в Аргентині, приєдналася до деяких заходів під час 
міжнародного заходу. 
  

Розробка нових та інноваційних стратегій спільного розвитку для розумних та стійких 
історичних сіл ЄС» у центрі зустрічі EuSAVE в Муніципалітеті Віміанцо 

  

30 червня деякі партнери прогулювалися сільським ринком Віміанцо вранці після того, як 
Транснаціональний інформаційний день проходив у будинку культури протягом усього дня. 
Мер Віміанцо Моніка Родрігес Ордоньєс офіційно розпочала з вітальних слів, після чого 
відбулася презентація кожної країни-партнера про проект, його результати, віртуальний 
маршрут кожною територією та отримані уроки. Від імені ALDA Алесія Марзотто та Інгрід 
Назаренус провели презентацію про роль ALDA у проекті #EuSAVE. 
  

Транснаціональний інформаційний день продовжився презентацією про культурну 
спадщину Віміанцо, яку провів фахівець із культурної спадщини Мануель Ріас Сантос. Після 
середньовічного бенкету в замку Віміанцо та спонтанного музичного виступу від асоціації 
Partido de Corcubión, Транснаціональний інформаційний день продовжився презентацією 
«Шлях святого Якова в Галісії та узбережжя смерті» журналіста та історика Антон Помбо. 

https://www.alda-europe.eu/progetto/eusave/
https://www.vimianzo.gal/
https://www.unionegreciasalentina.le.it/
https://www.zagorje-sutla.eu/
https://www.cimaa.pt/
https://www.alda-europe.eu/partner-socio/dagda-municipality-2/
https://www.alda-europe.eu/partner-socio/bolyarovo-municipality/


Далі були проведені презентації про «Ініціативи підвищення цінності культурної спадщини на 
Березі Смерті» від віце-президента Галісійського туристичного кластеру Хесуса Пікалло, 
«Важливість спадщини в сільському туризмі» від президента FEGATUR Francisco Xabier 
Alumíña Chorén та «Ініціативи щодо підвищення цінності культурної спадщини на Рибейра-
Сакра» менеджера туристичного консорціуму «Ribeira Sacra» Алессандри Сеари Собріно. 
  

Під час тематичного сніданку в останній день Міжнародної зустрічі, 1 липня 2022 року, 
партнери проекту дізналися більше про типову галісійську закуску «Pinchos Irmandiños» від 
Карлоса Гомеса. Після цього партнери зустрілися в будинку культури. Муніципалітет 
Болярово представив «Спільні стратегії для розумних і стійких історичних сіл в ЄС», після чого 
Сесілія Меледандрі та Сільвія Пікколі з ALDA розповіли про «Нову багаторічну фінансову 
програму на 2021-2027 роки та ЄС наступного покоління». Індивідуальні процеси з різною 
тривалістю». 
 

Після перерви на каву, Муніципалітет Віміанцо продовжив транснаціональний семінар 
презентацією “Плану сталого розвитку та передачі мережі #EuSAVE” та воркшопом щодо 
пропозицій щодо безперервності та стійкості мережі #EuSAVE. Міжнародний захід проекту 
завершився прощальним костюмованим обідом та концертом у селі Віміанцо. 
 
 
*** 
Більше інформації про проект #EuSAVE можна знайти на веб-сайті як і на сторінках Facebook 
та Instagram: 

• Стаття про Віміанцо 

• EuSAVE на Facebook 

• EuSAVE в Instagram 

 

https://www.alda-europe.eu/partner-socio/bolyarovo-municipality/
https://www.alda-europe.eu/partner-socio/bolyarovo-municipality/
https://www.vimianzo.gal/
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?idioma=en&sec=380
https://www.facebook.com/EuSAVE/
https://www.instagram.com/eusave_project/

