Crann feasa RURITAGE

38 comhpháirtí - 18 tír

Roghnaíodh 13 ceantar ar éirí leo tabhairt faoi
straitéisí athghiniúna oidhreacht-bhunaithe mar
eiseamláirí.
Feidhmíonn eiseamláirí mar fhréamhacha chrann
feasa RURITAGE, le meantóireacht a dhéanamh ar 6
mhacasamhlóir a bheas straitéisí athghiniúna
oidhreacht-bhunaithe á bhforbairt agus á gcur i
bhfeidhm acu.

Bainfear leas as
oidhreacht le
hathghiniúint
tuaithe a
chur chun cinn

Tuilleadh eolais • bí inspreagtha • bí linn
www.ruritage.eu
@ruritage

Tá an togra maoinithe ag Clár Taighde
agus Nuálaíocht Horizon 2020 Aontas
na hEorpa faoi chomhaontú deontais
uimhir 776465

Ár gcuspóir - Cur chuige nua
d'athghiniúint tuaithe oidhreacht-bhunaithe a chruthú

Cur chuige rannpháirtíoch agus
pobalbhunaithe, laistigh de 19
Mol Oidhreachta

Tá sé mar aidhm ag RURITAGE ceantair tuaithe a
chlaochlú ó thaobh shaotharlanna forbartha
inbhuanaithe trí a n-oidhreacht chultúrtha agus
nádúrtha a fheabhsú.

Laistigh de Éiceachóras Acmhainní RURITAGE
cuirfidh an togra 4 bliana seo roinnt seirbhísí agus
uirlísí ar fáil do phobail tuaithe le cuidiú leo
straitéisí
athghiniúna
oidhreacht-bhunaithe
éifeachtachta a chur i bhfeidhm:

Cruthóidh RURITAGE comhoibriú idir pháirtithe
leasmhara agus pobail áitiúla le gabháil i mbun
bainistíocht oidhreachta phobalbhunaithe agus
rannpháirteach. Cinnteofar úniéireacht, forbairt ar
acmhainn an phobail agus aistriú scileanna dá
bharr.

Léarscáil RURITAGE
Léarscáil bunaithe ar an ghréasán atá
comhtháite agus idirghníomhach agus
atá ag mapáil críocha de bharr idirghníomhaíocht thírdhreacha is daonna.
RURITAGE Replicator Tool Box &
My Cult-Rural Toolkit
Sraith iomlán dea-chleachtais agus
réiteach nuálach d'athghiniúint tuaithe.

Aithníonn RURITAGE 6 réimse nuálaíocht
shistéamach mar dhea-shamplaí de straitéisí
athghiniúna oidhreacht-bhunaithe:

OILITHREACHT
BIA ÁITIÚIL
IMIRCE
EALAÍON & FÉILTE
SEASMHACHT
TÍRDHREACH

Príomh thorthaí: scileanna do
straitéisí athghiniúnta
éifeachtacha

Beidh Moil Oidhreachta Tuaithe ina ionaid nuálacha
leis an phoitéinsiúil nuálaíocht shóisialta a
bhaineann le hoidhreacht a fhiosrú agus a chur chun
cinn ar bhealach rannpháirteach.
Déanfaidh seo forbairt ar
acmhainn an phobail agus
cuirfear foghlaim ar fáil ó
heiseamláirí do mhacasamhlóirí agus idir na
heiseamláirí iad féin.

RURITAGE Serious Games kit, DSS, Regeneration Guidelines
Réimse leathan uirlísí chun athrú a chur
chun cinn agus aiseolas a bhailiú ó phobail
tuaithe.
RURITAGE Troubadour
Chun ceangal idirghníomhaíochta
dhaonna leis an tírdhreach tuaithe a
chur chun cinn.

