
Projekt ECHOS – Čezmejni odmevi

sofinanciran v okviru Programa 

čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 

nacionalnih sredstev.

SPOROČILO ZA JAVNOST

Promocija čezmejnega teritorialnega razvoja s kulturo in turizmom: zagon projekta 
“ECHOS – Čezmejni odmevi”

Projekt ECHOS, ki ga izvajajo Associazione Progetto Musica (vodilni partner), Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica, SEP 
- Srednjeevropska pobuda (InCE) in Kosovelov dom Sežana – Kulturni center Krasa je bil predstavljen na

NOVINARSKI KONFERENCI
ki je bila  v torek, 29. januarja 2013, ob 11. uri,

v Dvorcu Attems (Palazzo Attems),

Piazza De Amicis 2, GORICA.

Projekt se bo izvajal 30 mesecev in bo financiran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 
2007-2013, s skupnim proračunom v višini 654,905.00 EUR. Na italijanski strani se bo projekt izvajal v 
pokrajinah Trst in Gorica, na slovenski pa v Goriški in Obalno-kraški regiji.

Cilj projekta "ECHOS" je okrepiti čezmejno sodelovanje prek skupnih kulturno-umetniških dejavnosti, ki se 
bodo konkretno izrazile z izvedbo čezmejnega glasbenega festivala. Med dodatnimi cilji projekta je tudi skupna 
promocija čezmejnega območja z oblikovanjem turističnih in kulturnih poti, pri čemer se bo glasba navezovala 
na izpostavljanje krajev, v katerih bo potekal festival. 

Model za promocijo posameznih območij, ki je eden od ciljev projekta, se bo lahko uporabil tudi na drugih 
čezmejnih območjih, zlasti na območju Balkana.

Med novinarsko konferenco je bil predstavljen tudi razpis za izbor slovenskih in italijanskih glasbenikov, 
nedvomno velika priložnost za mlade glasbene talente iz celotne obmejne regije.

V tem za razvoj kulture še posebej občutljivem trenutku je lahko projekt ECHOS vzor, ne le glede črpanja 
evropskih sredstev za razvoj kulture, temveč tudi zaradi duha, ki partnerje druži v skupnem cilju. Kakovostni in 
kompetentni partnerji bodo namreč spodbujali sodelovanje in medkulturni dialog na tem čezmejnem območju 
in ustvarjali nove modele sinergije. 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
nacionalnih sredstev.
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