
 

 
 

NOVIČNIK: INTERREG ITALIA-SLOVENIJA. 
PROJEKT 'MERLINCV' 

 

Številka 13, marec-april 2020 #ostanidoma 

V tej številki novičnika preberite: 

 Uvodnik k tematski številki 

 3. srečanje projektnih partnerjev projekta MerlinCV (18. 3. 2020) 

 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine:  

- Virtualni sprehod po Arheološkem parku Ad Pirum  

- Dva primera beneške umetnosti: Muzej 18. Stoletja v Benetkah – Ca’ Rezzonico 
ter Villa Pisani 

- "V objemu koronavirusa" (Park vojaške zgodovine Pivka) 

 Kulturna in naravna dediščina kot novi potenciali za razvoj trajnostnega turizma: 

- Območje Collinare med gradovi, naravo in zgodovino 

 

UVODNIK K TEMATSKI ŠTEVILKI 

Sedanje krizno stanje nas je opomnilo na to, da moramo biti ves čas pripravljeni na 
spremembe, in da nas te lahko presenetijo nepripravljene. Človeštvo se je v preteklosti že 
velikokrat soočalo, ne samo s preživetvenimi krizami nasploh, ampak tudi z epidemijami in 
pandemijami. Njihov vpliv na vseh ravneh družbenega življenja nikakor ni zanemarljiv. 
Nazadnje se je svet soočal s pandemijo influence ob izteku prve svetovne vojne, ki je imela 
grozljive razsežnosti. V zadnjem času pogosto slišimo, da je pandemija Covid-19 najhujša 
kriza po drugi svetovni vojni; tudi v ekonomskem smislu bo njen učinek gotovo velik. 
Posebej v turizmu (po nekaterih ocenah naj bi tu šlo za izgube v višini milijarde evrov 



mesečno), ki je poleg tega povezan z gibanjem ljudi, to pa je v času epidemij seveda močno 
omejeno.  

Tudi v preteklosti so ob nalezljivih boleznih z različnimi ukrepi zamejevali pretok oseb in 
blaga (sanitetni kordoni, lazareti…) ali uvajali izolacijo na domovih, vendar pa so vedno 
obstajali ventili (manjši ali selektivni nadzor, krajše karantene…), ki meja niso povsem 
hermetično zaprli. Predvsem zato, ker bi sicer preveč trpelo gospodarstvo. Pomanjkanje 
zaradi gospodarske krize bi namreč lahko imelo še usodnejše posledice od epidemije same. 
Najbrž bi bila taka samoizolacija, kakršni smo priča danes, v preteklih stoletjih 
nepredstavljiva. Nedvomno bo pri zamejevanju bolezni uspešnejša; bodo pa njene 
ekonomske posledice, ki jih je že mogoče občutiti, zelo velike. 

Veliki pa bodo tudi post-krizni izzivi. Krize pogosto nastopijo nepričakovano; v preteklosti 
so preživele tiste komponente turizma, ki so po kriznem obdobju našle nove načine za 
obnovo. Podobno bodo tudi projekti, kakršen je MerlinCV, postavljeni pred zahtevno 
nalogo. Mnogi sicer menijo, da bo prav regionalni turizem (tu se bo najbrž pokazal tudi 
pomen Interreg projektov) prvi korak h ponovnemu zagonu turistične dejavnosti, ki bo 
vsekakor potekal v več fazah. Ko se bodo ukrepi začeli sproščati, bo naravni potek oživljanja 
turizma najprej osredotočen na lokalne dnevne izlete in raziskovanje regije /države. Tudi ko 
bodo ljudje lahko potovali, se bodo skušali izogibati gnečam in množično obiskanim 
lokacijam, ter izbirali dejavnosti, ki predstavljajo manjše zdravstveno tveganje. Prednost 
projekta MerlinCV je prav v tem, da se osredotoča na lokalno ponudbo, ki se širi na 
regionalno, nato pa tudi na medregionalno in meddržavno. 

Turistični sektor nasploh bo moral postati še fleksibilnejši; potrebno se bo namreč 
prilagoditi na v veliki meri spremenjene razmere. Deležniki v turizmu (od vlade, akademskih 
krogov, privatnega sektorja, medijev, civilne družbe…) potrebujejo sposobnost 
prilagajanja in ustrezna orodja, še preden kriza nastopi. Pripraviti morajo korake, ki 
omogočajo, da se s pomočjo reorganizacije, sodelovanja, izmenjave načrtov in 
implementacij za učinkovite odgovore na destabilizirajoče dogodke, ponovno doseže neko 
ravnovesje. V trenutni fazi je za to sicer že prepozno, a bo potrebno to storiti za morebitne 
prihajajoče (ponavljajoče se?) krize.  

Najbrž bo to v prihodnosti vključevalo vsaj interaktivna navodila za ravnanje turistov in 
zaposlenih v času krize ter povečevanje učinkovitosti kanalov obveščanja¬¬, oskrbovanje z 
ustrezno varnostno opremo in usposabljanje ljudi tudi za reorganizacijo dogodkov v času 
krize, ter seveda vlaganje v inovativne marketinške kampanje, ki bodo učinkovito vplivale 
na popotniške odločitve ljudi. 

Potrebno bo dobro razmisliti, kako bo videti turizem v času po koncu pandemije, opozarjajo 
poznavalci turizma. Nenazadnje epidemije sprožajo strah, ki ostaja prisoten še dolgo. 
Povečale se bodo težnje po manj množičnih in bolj izoliranih destinacijah, spremenili se 
bodo tudi vzorci vedenja pri turističnih obiskovalcih. Povpraševanje bo imelo nove zahteve; 
pričakovanja v zvezi s higieno bodo višja kot sicer, zahtevalo se bo brezstične rešitve 



(registracija, check-in, plačevanje…), kar pa bo za seboj potegnilo tudi potrebe po višji 
stopnji varnosti digitalnih storitev in zaščite identitete. Morda bo virtualna asistenca 
nadomeščala zaposlene, verjetno se bo morala povečati ponudba produktov za 'zgolj' 
lokalne obiskovalce, ter celo za 'obiskovalce' iz karantene - virtualnih tur, delavnic na 
daljavo, pa raznoraznih virtualnih izkušenj in ogledov v živo, kakršnega so si denimo omislili 
na Ferskih otokih, kjer gledalec usmerja lokalnega vodnika, kamor želi. 

V razumevanju teh utemeljenih človeških strahov (ne le pred potovanji, ampak tudi pred 
gnečami), ki bodo poslej zakoreninjeni v kolektivno podzavest, se bodo morale oblikovati   
alternative dosedanjim turističnim izkušnjam, novi pristopi ter prilagoditve že obstoječih 
(ali načrtovanih) turističnih produktov. Nekateri celo menijo, da je sedaj idealen čas za 
ponudnike, da premislijo svoje destinacije in preoblikujejo ponudbo na način digitalnih 
rešitev in razprševanja množic, razširitev na podeželske destinacije in v naravo. Tudi 
MerlinCV ima potencial, da se lahko prilagodi tem novim 'kriznim' smernicam; še toliko bolj 
bo lahko poudarjal manj znane lokacije, dogodkom in igrifikaciji bo morda nadel virtualno 
preobleko, orodja v aplikaciji pa bodo lahko služila analizi novih vedenjskih navad 
obiskovalcev ter njihovega nabora preferenc, s čimer si bo turistični sektor lahko pomagal 
tudi v prihodnje.  

Viri: 

https://www.eturbonews.com/268939/how-to-recover-from-a-tourism-crisis/ 

https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/european-tourism-sector-urges-
measures-to-mitigate-covid-19-impact/ 

https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/02/tourism-resilience-needed-amid-
health-crisis.html 

https://www.thinkdigital.travel/ 

 

Avtorica: Dr. Urška Bratož 

 

3. SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV PROJEKTA MERLINCV (18. 3. 2020) 

18. marca 2020 je potekalo 3. srečanje projektnih partnerjev v okviru aktivnosti projekta 
MerlinCV. Zaradi epidemije koronavirusa je bilo srečanje organizirano kot spletna 
konferenca. Videokonference so se udeležili predstavniki vseh projektnih partnerjev. 

Med srečanjem so se pojavila različna vprašanja, predvsem glede prilagoditev, potrebnih 
zaradi epidemije koronavirusa. Ker je zaradi epidemije potrebno odložiti nekatere 
projektne dejavnosti (npr. delavnice), bo potrebno zaprositi za podaljšanje trajanja 
projektnih dejavnosti. Ne glede na to so bili projektni partnerji seznanjeni, da ne odlagajo 
tistih dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati in nadaljujejo z delom v obstoječih rokih. 



Ivana Štrkalj (ZRS Koper) je predstavila stanje poročanja in doseganje finančnih ciljev. 
Dogovorjeno je bilo tudi, da bo vsem partnerjem poslala tabelo z informacijami o 
predvidenih načrtovanih izdatkih in že izvedenih plačilih. 

Partnerji so razpravljali tudi o prihajajočih srečanjih projektnih partnerjev. Namesto 
srečanja, načrtovanega v Kopru za marec 2020, je potekala videokonferenca. Drugo 
partnersko srečanje bo v Trstu septembra 2020, organizacijo je prevzela ARIES. Pričakuje 
se, da bo Comunità Collinare marca (namesto januarja, kot je bilo prvotno načrtovano) 2021 
gostil drugo partnersko srečanje. 

Nato je bila načeta tema delavnic. Zaradi epidemije je izvedbo delavnic žal potrebno 
preložiti, vendar so bili partnerji pozvani, naj kljub temu nadaljujejo z možnimi pripravami, 
predvsem tako, da medsebojno sodelujejo in si med seboj pomagajo pri pripravah na 
prihodnje delavnice. 

Tilen Glavina (ZRS Koper) je na koncu omenil opravljeno delo pri projektu spletne aplikacije. 
Partnerji so bili pozvani poslati seznam gradov ali vil, ki bi jih lahko dodali na seznam ZRS 
Koper in Univerze Ca´ Foscari. Poleg tega je bilo opozorjeno, da Collinare že ima nekaj 
urejenih kolesarskih stez, ki so lahko prav tako vključene v aplikacijo. 

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VALORIZACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE: VIRTUALNI 
SPREHOD PO ARHEOLOŠKEM PARKU AD PIRUM 

 

“ 6m visoko obzidje. 

9 še višjih stolpov. 

500 pogumnih mož. 

Zadnje upanje zahoda. 

Trdnjava Ad Pirum.” 

Rimska trdnjava, ki je delovala v času poznega rimskega cesarstva, se nahaja 860 m nad 
morjem, v osrčju hrušiškega hribovja.  

Trdnjava se ponaša z osupljivo velikostjo, in sicer meri kar 270m x 70, kar prikazujejo tudi 
dobro vidni ostanki.  

Na spletni strani Narodnega muzeja Slovenije (https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-
razstave/arheoloski-park-ad-pirum) lahko arheološko pot ob zidu spremljate tudi virtualno. 
Poti sta dve, in sicer 4km in 1,2 km.  



Obenem je v gostilni Stara pošta, ki stoji znotraj ruševin vojaške trdnjave, urejena muzejska 
zbirka Narodnega muzeja Slovenije. Obiskovalce z uporabo interpretativne table, klopi in z 
multimedijskimi vsebinami popelje v leto 291 in v nemirno obdobje poznega 3.stoletja. 

 

DVA PRIMERA BENEŠKE UMETNOSTI: MUZEJ 18. STOLETJA V BENETKAH - CA' REZZONICO 
TER VILLA PISANI 

V tem nenavadnem obdobju, ki ga vsi doživljamo v svojih stanovanjih v osami, želimo v tem 
mesečnem biltenu izpostaviti lepo pobudo Muzeja 18. stoletja v Benetkah. 

Sodelovanje med fundacijo Beneških mestnih muzejev in Googlovim Kulturnim Inštitutom 
(Google Cultural Institute) je omogočil dostop do Muzeja 18. stoletja v Benetkah  – Ca' 
Rezzonico na Google Arts & Culture. Gre za spletno platformo, zahvaljujoč kateri lahko 
javnost z vsega sveta dostopa do slik z visoko ločljivostjo  ter umetniških del, ki jih imajo 
zbirke partnerskih muzejev, ki sodelujejo v tej pobudi. Cilj je demokratizacija dostopa do 
kulture in spodbujanje njenega ohranjanja za prihodnje generacije. 

https://carezzonico.visitmuve.it/en/il-museo/multimedialita/google-art-project/  

"Stavbo, v kateri se danes nahaja Muzej 18. stoletja v Benetkah, je zgradila družina Bon [...] 
Leta 1750 je Giambattista Rezzonico (član družine, ki si je z denarjem pridobila plemiški 
naziv šele leta 1687) kupil stavbo in zaupal zaključna gradbena dela Giorgiu Massariju, 
znamenitemu arhitektu tistega časa [...] Mesto Benetke je leta 1935 kupilo palačo z 
namenom, da bi v njej razstavilo umetniške zbirke iz 18. stoletja. Poleg slik so tam zbrana 
oprema, predmeti vsakdanjega življenja, kakor tudi odstranjene freske ali stropne slike iz 
drugih mestnih stavb. Tako je nastal izjemen muzej, ki v svojih sobanah predstavlja dela iz 
enega najsrečnejših obdobij evropske umetnosti in ohranja blišč in sijaj beneške palače iz 
osemnajstega stoletja." 

Vir: https://carezzonico.visitmuve.it/it/il-museo/sede/la-sede-e-la-storia/  

S Street View-jem zdaj lahko prek virtualne razstave obiščemo in pohajkujemo po izjemni 
notranjosti vile Ca' Rezzonica. 

Street View omogoča tudi obisk nekaterih del Narodnega muzeja Ville Pisani, "kraljice 
beneških vil", ki je ena turistično najbolj prepoznavnih vil v Benečiji. Nahaja se na očarljivi 
obali reke Brenta.  

https://www.villapisani.beniculturali.it/?lng=it  

https://www.google.com/maps/place/Villa+Pisani+Museo+Nazionale/@45.4086767,12.012
1674,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc16dc126939f8106!8m2!3d45.4083143!4d12.0125649 

Z obiskom teh dveh pomembnih primerov beneške plemiške arhitekture, četudi samo 
virtualnim, si lahko približno predstavljamo, kakšno je bilo življenje v vili v 18. stoletju. 



»V OBJEMU KORONAVIRUSA« (PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA) 

V Parku vojaške zgodovine v Pivki smo marca 2018 v znamenju obeleževanja stoletnice prve 
svetovne vojne gostili razstavo z naslovom »V objemu strupenih hlapov«, ki sta jo pripravila 
Vojaški muzej Tabor Lokev in Goriški muzej. Predstavljala je eno najsmrtonosnejših orožij, 
ki se je prvič množično pojavilo prav med prvo svetovno vojno – bojni plin. A hkrati z 
orožjem se je kmalu po njegovi prvi uporabi razvilo tudi učinkovito orodje za zaščito proti 
njemu – plinska maska.  

Točno dve leti po otvoritvi te razstave, marca 2020, me je med pisanjem pričujočega članka 
prešinil spomin na razstavo – na fotografijo vojakov, s prevezanimi očmi, oslepelimi od 
plina, ki se v sklenjeni koloni držijo drug drugega. Na maske vseh oblik in velikosti, ki z 
odprtinami za oči in zgubanimi cevkami spominjajo na nezemeljska bitja iz slabe grozljivke. 
Vse skupaj je bilo prikaz nekega drugega časa, dobro stoletje oddaljenega od nas. Sedaj je 
to, v nekoliko drugačni obliki, postalo del naše nove realnosti – znašli smo se v karanteni. 
Bliskovito hitro smo se spomnili na pomen zaščitnih mask in razkužil, še hitreje pa na pomen 
civilne zaščite, policije in nenazadnje vojske. Vsega tistega, za kar običajno obiskovalci, ki 
pridejo v Park vojaške zgodovine menijo, da spada v preteklost, da ni več potrebno in je 
lahko le v opomin.   

Na začetku epidemije, ki je »ustavila svet«, so bile med prvimi žrtvami turistične in kulturne 
ustanove, tudi Park vojaške zgodovine ni bil pri tem nobena izjema. Najprej se je po radiu 
in televiziji govorilo o udarcu, ki ga bo zaradi koronavirusa prejel turizem. Še v prvih dneh 
marca so bili v Parku tako kot drugod sprejeti ukrepi po navodilih vlade in Nacionalni inštitut 
za javno zdravje (NIJZ), ki sta jih spremljala zaskrbljenost in negotovost. A odpovedi skupin 
ni bilo, upada obiskovalcev tudi ne. V veliko tolažbo je bilo dejstvo, da se v muzeju ni 
zanemarilo domačega gosta, saj večinski del obiskovalcev še vedno predstavljajo Slovenci, 
pri čemer je potrebno poudariti »tiste najbolj zveste«, ki se večkrat letno vračajo v muzej.  

V drugem tednu marca pa šok – muzej je zaprl vrata. Pri tem seveda ni bil edini. Po hitrem 
vrstnem redu so se zaprle vse kulturne in turistične ustanove, pa šole in vrtci, pa restavracije 
in bari in… Slovenija je obstala. Da bi kar najbolj izkoristili digitalno dobo, se je življenje in s 
tem delo preselilo na splet. Muzeji in galerije so kot verjetno še nikoli prej ponudile vrsto 
svojih, običajno za »ne člane« skritih vsebin na ogled vsem, ki bi pokazali le kanček interesa. 
Začelo se je pisanje blogov, objavljanje manjših člankov in novic »iz zakulisja«, različnih 
otroških iger in pedagoških programov, livestream video in drugih vsebin. Kulturne 
ustanove so dobesedno odprle svoja vrata, prav na točki, ko so jih fizično zaprla. Na drugi 
strani pa tako velike množice tako različnih obiskovalcev še nikoli niso drle v »zaprte« 
muzeje. Kultura je pokazala svojo mnogokrat prezrto in skrito vlogo in tudi ljudje so se jo 
končno zavedeli – tako kot že omenjenega pomena zaščitnih mask, obrambnih institucij in 
zgodovinskega spomina. 

V teh po Mazziniju »kužnih časih« se veliko govori o prihodnosti. Poraja se vrsta vprašanj, 
manj pa je odgovorov in morebitnih rešitev. Tudi odgovora kaj se bo dogajalo s turizmom 



in kulturnimi ustanovami še ni na vidiku. Vsekakor bo potrebno ubrati doslej neznane poti, 
pa naj bo to naslonitev na domačega gosta ali pa organizacija bolj športno usmerjenih 
prireditev »na svežem zraku« in nadgrajevanje digitalnih vsebin. Vsekakor bo čas pokazal 
svoje. Nam pa le naj tudi kasneje ostane zavedanje, da v objemu koronavirusa nismo bili 
sami – poleg obrambe in zaščite nam je ob strani trdno stala tudi kultura.  

Avtorica: Ana Čič 

 

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA KOT NOVI POTENCIALI ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 
TURIZMA: OBMOČJE COLLINARE MED GRADOVI, NARAVO IN ZGODOVINO 

Izredne razmere, v katerih sta trenutno Italija in Furlanija-Julijska krajina, so drastično 
razkrile potenciale in slabosti, ki so povezane s turizmom. Treba bo ustvarjati nove 
možnosti občudovanja kulturne in umetniške dediščine, ki jih ponuja naša dežela. 

Zavedamo se, da bo trenutna situacija zahtevala resen in poglobljen razmislek o 
preučevanju načinov, ki so turistom na voljo za navezovanje stikov in odkrivanje našega 
ozemlja. Tudi sama možnost, da bi bilo gradivo dostopno in razumljivo v glavnih evropskih 
jezikih, bi prav gotovo zelo povečalo število zainteresiranih. 

Zato v tem prehodnem obdobju lahko izkoristimo priložnost, da “sanjarimo” po spletu in 
morda načrtujemo prihodnje obiske, ko jih bomo tudi dejansko lahko izvedli. 

Friuli Collinare (to je ime za hribovsko območje Furlanije) je podeželje, ki ima mnogo 
majhnih zgodovinskih, kulturnih in umetniških draguljev: nekatere izmed njih že lahko 
obiščete prek spleta. 

Tu je nekaj nasvetov za odkrivanje čudovitega območja med gradovi, naravo in zgodovino: 

Grad Susans 

Na vrhu hriba Susans stoji grad, 
ki ga zaznamujejo štirje mogočni 
stolpi. Sodobno obliko je dvorec 
prevzel v prvi polovici 17. 
stoletja, čeprav je njegov izvor 
precej zgodnejši. Prvi uradni 
zapisi segajo v leto 1031. Grad 
Susans je bil večkrat uničen in 
obnovljen. Današnji grad so 
približno v sedanji podobi  
zgradili v bližini nekdanje 
srednjeveške utrdbe. 

V drugi polovici 17. stoletja ga je grof Fabrizio di Colloredo spremenil v razkošno bivališče 
po vzoru arhitekturne tradicije z dvora družine Medici, kjer je Colloredo zrasel in deloval. Z 



gradu lahko uživate slikovite razglede na dolino reke Tilmint in Karnijske Alpe, na drugi 
strani pa na celotno Furlansko nižino. 

Za več informacij lahko obiščete spletno stran: www.castellodisusans.com.  

Grad Villalta 

Trdnjava Villalta sodi med 
najbolj sugestivne gradove 
dežele. Grad ima zelo staro 
zgodovino, ki sega v 10. in 11. 
stoletje. Objema ga izjemno 
lepo naravno okolje. Zaradi 
strateško pomembnega položa-
ja ter nemirov, povezanih s 
fevdalno gospodo, je bil grad 
Villalta večkrat porušen in 
obnovljen. Grad pa ni izgubil 
prvotne podobe utrdbe, ki jo 
zaznamujejo visoki stolp, stene 
z Gibelinskimi nadzidki, vlečni 
mostovi in jarki. Nad gradom so visele mračne legende in več desetletij je bil članom 
plemiške družine della Torre vstop v grad prepovedan. Družina della Torre je ponovno 
dobila posest gradu šele po padcu Beneške republike  leta 1797. 

Več informacij lahko najdete na spletni strani: www.castellodivillalta.it 

“Albergo diffuso” (ti. razpršeni hotel) na planini Prât 

»Albergo Diffuso« je hotel, ki ponuja namestitev v udobno opremljenih hišah. Prebivalci 
Forgarije v Furlaniji so si kar sami zamislili, da bi preoblikovali kmetijske stavbe, ki se 
nahajajo na območju planine Prât v hiše za turiste. Stavbe na planoti, najstarejša je iz leta 
1775, so bile zgrajene iz lokalnega kamna. V pritličju je hlev, stanovanjski del pa je v 
zgornjem nadstropju. Planšarije so uporabljali kot poletno bivališče, ko se je poleti živina 
skupaj s prebivalstvom preselila na planino Prât in tam ostala  vse do pozne jeseni. Ureditev 
parka za ohranitev planine Prât, ki ga so ustanovili po potresu leta 1976, določa jasne 
smernice o značilnostih gradnje in obnove stavb. Tako je začel delovati razpršeni hotel 
Forgarija na planini Prât. 

Več informacij: www.monteprat.it  

 Muzej 1. svetovne vojne v Ragogni 

V Ragogni lahko obiščemo muzej, ki je posvečen dogodkom iz  1. svetovne vojne (t.i. »Velike 
vojne«) na območju gričevnatega dela Furlanije. Učna pot predstavlja bližnji okolici 1. 
svetovno vojno. Table, na katerih so večinoma še neobjavljene zgodovinske in sodobne 
fotografije, nam prikazujejo različne teme, med katere sodijo: obrambni projekt, prva leta 
konflikta, bitke po prodoru avstro-ogrske vojske pri Kobaridu in pri reki Tilmint, obramba 



Ragogne in prodor pri Corninu, leto okupacije, avstro-ogrski vojaški tabor, obnova po 
konfliktu in obujanje zgodovinskega spomina.  

Več informacij lahko najdete na spletnih straneh: www.grandeguerra-ragogna.it, 
www.friulicollinare.it oziroma cultura@collinare.regione.fvg.it 

 

 

 

 

 

 

 

Spletna stran projekta: www.ita-slo.eu/sl/merlincv 

Spremljate nas lahko na družbenih omrežjih: 
 

 https://www.facebook.com/interregmerlincv/ 

 https://www.instagram.com/interregmerlincv/ 

 https://twitter.com/Merlin_CV 

https://www.linkedin.com/company/interreg-merlincv/ 

https://www.youtube.com/channel/UCzHd0n-RZ4DXF21P39jZRwQ 

 

 

 


