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ZAČETEK IZVAJANJA PROJEKTA CAMAA, FINANCIRANEGA V OKVIRU
PROGRAMA ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE, ZA VREDNOTENJE VOJAŠKE
ARHITEKTURE SEVERNEGA JADRANA
Projekt CAMAA, Center za severnojadransko vojaško arhitekturo, se izvaja v
okviru Evropskega programa za čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013.
Projekt je nastal leta 2013 z namenom vzpostavitve čezmejne mreže za
ohranjanje in vrednotenje vojaške arhitekture na območju severnega Jadrana,
njenega skupnega trajnostnega upravljanja, nadgradnje in utrjevanja že izvedenih
aktivnosti v okviru prejšnjih evropskih projektov.
Vodilni partner projekta, katerega vrednost znaša slabih 1,2 milijona evrov, je
Direkcija za varstvo kulturne dediščine Dežele Veneto; v njem sodeluje še trinajst
partnerjev, devet na italijanski in štirje na slovenski strani.
Projekt se je razvil iz splošne ugotovitve, da so številne vojaške zgradbe na
čezmejnem območju, ki so se dalj časa uporabljale le v vojaške namene, zdaj
spet uporabne za skupnost in civilno družbo, kar prinaša s seboj nove izzive, pa
tudi nove priložnosti za družbeno-gospodarski razvoj slovensko-italijanskega
čezmejnega območja.
Projektno območje se ponaša s številnimi zanimivimi vojaškimi lokacijami,
zgradbami in spomeniki iz različnih obdobij, ki imajo izrazit čezmejni značaj in ki
predstavljajo pomembno zgodovinsko in kulturno dediščino, splošno priznano tudi
na mednarodni ravni.
Uradna predstavitev projekta CAMAA je potekala danes v okviru prve skupne
projektne konference, na kateri so spregovorili tako slovenski kot italijanski
partnerji.
»Eden od poglavitnih ciljev projekta je prispevati k spoznanju, da sta kultura in
kulturna dediščina ključni priložnosti za razvoj prostora, tudi v luči novih
zaposlitvenih priložnosti za mlade," je poudaril podpredsednik in odbornik za
kulturo Dežele Veneto, Marino Zorzato.

Glavni razvojni usmeritvi projekta sta: opredelitev sodobnih modelov vrednotenja
in upravljanja vojaške dediščine in oblikovanje novih priložnosti za spodbujanje
rasti, privlačnosti in konkurenčnosti območja na podlagi trajnostnih modelov
lokalnega razvoja.
S projektom želimo povezati prizadevanja za ohranjanje in vrednotenje utrjenih
vojaških zgradb z aktivnostmi socialnega značaja. V okviru projekta CAMAA se
bodo zato izvajala izobraževanja in usposabljanja za ustvarjanje novih poklicnih
profilov na področju ohranjanja, restavriranja ter upravljanja vojaške
arhitekturne dediščine in za izobraževanje strokovnjakov s področja znanosti
materialov. Namen projekta je tudi ustvarjanje novih delovnih mest na področju
turizma in kulture. Vojaške zgradbe so torej pomembne ne samo z vidika
zgodovinske in kulturne dediščine, ampak lahko služijo tudi za spodbujanje
lokalnega gospodarstva, trga dela, socialne integracije, trajnostnega razvoja,
izobraževanja in inovacije.
V okviru projekta CAMAA bomo izdelali tudi vrsto konservatorskih načrtov vojaških
zgradb s čezmejnim vplivom. V okviru pilotnih projektov pa bomo na določenih
lokacijah, kot je na primer utrdba Forte Marghera, poskusno uvajali nekatere
proizvodne in trgovske dejavnosti, kar bo omogočilo upravljanje in uporabo
vojaške arhitekturne dediščine v luči javnega-zasebnega partnerstva.
Eden najbolj otipljivih in neposrednih rezultatov aktivnosti projekta CAMAA bo
ustanovitev Stalnega centra za vojaške zgradbe s tremi operativnimi sedeži
(Benetke z utrdbo Forte Marghera, Občina Palmanova in Pomnik na Cerju v
Sloveniji), ki bo predstavljal inovativen in skupen čezmejni model upravljanja
vojaške dediščine.
V projektu, ki se bo zaključil januarja 2015, sodelujejo slovenske in italijanske
občine, univerze, institucije in lokalne oblasti: Dežela Veneto – Direkcija za
varstvo kulturne dediščine, Marco Polo System GEIE, Gorska skupnost iz Furlanije,
Občina Palmanova, Univerza v Ferrari, Občina Ferrara, Znanstvenoraziskovalni
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Občina Miren - Kostanjevica,
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Mestna občina Koper, Deželna
direkcija za kulturno in krajinsko dediščino Furlanije - Julijske krajine, Zavod za
varstvo arhitektonske in krajinske dediščine Benetk in beneške Lagune, Univerza v
Trstu – Oddelek za strojništvo in arhitekturo.

