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A.  ÚLOHA EHHF  
 
Fórum EHHF pracuje už 6 rokov. Po zozbieraní názorov členov na efektivitu fóra bolo 
dohodnuté, že:  
 
• fórum EHHF je profesionálne a expertné fórum riaditeľov národných pamiatkových 
inštitúcií na informovanie a výmenu skúseností 
•  po zrušení analytickej skupiny bude EHHF pôsobiť ako primárny kontakt pre 
Európsku komisiu (DG-EAC) v otázkach kultúrneho dedičstva a spolupracovať s EK na novej 
stratégii kultúrneho dedičstva a poskytovať nevyhnutné expertné znalosti na vykonávanie 
interných hodnotení dopadov (IIIP)  
•  EHHF vníma neziskové organizácie ako jedny z najvhodnejších inštitúcií na lobovanie 
a bude hľadať spôsoby spolupráce s neziskovými organizáciami   
•  pri uznaní vyššie uvedeného bude EHHF pokračovať v pôsobení obhajcu kultúrneho 
dedičstva a bude vydávať závažné stanoviská k špecifickým otázkam s cieľom podpory 
spoločných záujmov  
•  Európa je nepochybne svetovým lídrom vo výskume kultúrneho dedičstva. Tento 
výskum zohrával a bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri presadení otázok kultúrneho 
dedičstva v rámci európskej agendy.  

o členovia EHHF budú povzbudzovať príslušné ministerstvá vo svojich 
krajinách, aby sa otázka „kultúrneho dedičstva“ stala výslovnou prioritou 
v programe EÚ do roku 2020 (2014 – 2020)  
o EHHF vytvorí špeciálne pracovné tímy na umožnenie výskumu medzi 
štátnymi úradmi v oblasti kultúrneho dedičstva, ktoré budú spolupracovať a 
upevňovať existujúce výskumné programy financované z EÚ.  

•  EHHF potrebuje sekretariát na plný úväzok, ktorý bude podporovať činnosti fóra 
(pozri bod B nižšie).  
 
 
B.  ORGANIZÁCIA EHHF  
 
S ohľadom na výzvu na väčšiu podporu a komunikáciu medzi členmi EHHF zo strany 
sekretariátu a s ohľadom na vytvorenie (a podporovanie) pracovných tímov pre špecifické 
otázky bolo navrhnuté, aby malo fórum financovaný sekretariát, ktorý bude pracovať na plný 
úväzok.  
 
Zároveň bude vytvorená malá skupina, ktorá pripraví pracovný plán pre stály sekretariát, 
spolu s návrhmi na štruktúru jeho financovania. Skupina zahrnie súčasný trojstranný 
sekretariát (Nemecko, Nórsko, Belgicko a Veľká Británia (Anglicko)) ako aj Dánsko, 
Francúzsko a Poľsko, ktoré stretnú na jeseň 2012 v Oslo, kde budú prezentovať konečný 
návrh dohody na stretnutí EHHF v Oslo v máji 2013.  
 
 
C.  ODPOVEĎ NA ODPORÚČANIA „ANALYTICKEJ SKUPINY“  
 
EHHF schvaľuje prácu „analytickej skupiny“ pod belgickým a poľským predsedníctvom a teší 
sa na spoluprácu s Litvou pri príprave textu o kultúrnom dedičstve, ktorá má byť 
prezentovaná ministrom na zváženie v rámci záverov z litovského predsedníctva EÚ v roku 



2013. EHHF víta správu prezentovanú v Postupime, berie ju na vedomie a odpovedá vo 
forme nasledovných odporúčaní:  
 
a. Opatrenie č. 3: Analytická skupina navrhuje EHHF prizva ť významné ob čianske 
organizácie pôsobiace v oblasti kultúrneho dedi čstva na európskej úrovni na 
stretnutie o týchto otázkach.  
 
Uznávame, že v mnohých členských krajinách existuje dôležitý vzťah medzi pamiatkovými 
úradmi a občianskou spoločnosťou, a preto bolo dohodnuté, že pred každým stretnutím 
medzi EHHF a organizáciami na európskej úrovni je potrebné dohodnúť jasný účel 
s dohodnutými výsledkami. Vzťah medzi EHHF a inými organizáciami bude prediskutovaný 
v Oslo.  
 
b. Opatrenie č. 7: Fórum sa bude stara ť o lepšiu distribúciu a následné akcie 
týkajúce sa jeho kone čného stanoviska, a to na európskej úrovni.  
 
Bolo dohodnuté, že fórum vyvinie vyššiu aktivitu pri distribúciu konečných stanovísk na 
oddelenie kultúrneho dedičstva DG-EAC a iné európske inštitúcie. Toto stanovisko bude 
preložené príslušnou štátnou organizáciou do národných jazykov za účelom jeho širšej 
distribúcie. Stratégia distribúce bude prediskutovaná v rámci diskusií o úlohe budúceho 
stáleho sekretariátu.  
 
c. Opatrenie č. 10: Členovia EHHF sú vyzvaní na vytvorenie pracovnej sku piny 
o spolo čnej metodológii zberu ekonomických údajov o kultúrn om dedi čstve.  
 
Tento návrh bol v plnom rozsahu podporený zo strany EHHF. Veľká Británia (Anglicko), 
Nemecko, Poľsko, Island, Taliansko, Francúzsko a Nórsko budú spolupracovať na prvom 
stretnutí pracovnej skupiny EHHF. Bolo navrhnuté, aby sa toto stretnutie konalo v Londýne v 
spolupráci s London School of Economics na jeseň 2012.  
 
 
D.  ÚLOHA ČLENOV EHLF   
 
EHHF uznáva úspešnú prácu EHLF a pokračuje v podpore tejto podskupiny.  
 
Fórum uznáva úlohu a účel EHLF ako článku na monitorovanie smerníc EÚ. V rámci fóra 
bolo dohodnuté, že EHLF bude pôsobiť aj v oblasti politík EÚ. Členovia EHHF boli požiadaní 
o rešpektovanie členov EHLF a ich kompetentnosti pri práci s národnými vládami (napr. 
národný lobing) a aby boli schopní pristupovať k nevyhnutným expertným poznatkom v ich 
krajine.  
 
 
 


