Το δέντρο γνώσης
του RURITAGE

38 Εταίροι -18 Χώρες

13 αγροτικές περιοχές που έχουν αποδείξει και
έχουν αναλάβει με επιτυχία στρατηγικές
ανάπλασης με βάση την πολιτιστική κληρονομιά
έχουν επιλεγεί ως Πρότυπα Μοντέλα Ρόλων.
Τα Πρότυπα Μοντέλα Ρόλων λειτουργούν ως οι
ρίζες του δέντρου γνώσης του RURITAGE και
καθοδηγούν 6 Αναπαραγωγείς στην ανάπτυξη και
υλοποίηση των στρατηγικών ανάπλασης με
γνώμονα την πολιτιστική κληρονομιά.

Ενισχύστε
την πολιτιστική
κληρονομιά και
κάντε την οδηγό
για την
ανάπλαση της
υπαίθρου

Περισσότερες Πληροφορίες • Εμπνευστείτε •
Ελάτε μαζί μας

www.ruritage.eu
@ruritage

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon
2020 με βάση τη συμφωνία Νο
776465

Στόχος μας: να χτίσουμε μια νέα
προσέγγιση στην ανάπλαση της
υπαίθρου που να βασίζεται στην
πολιτιστική κληρονομιά

Μια προσέγγιση που βασίζεται
στη συμμετοχή της κοινωνίας
μέσα από τα 19 Κέντρα Αγροτικής
Κληρονομιάς

Το RURITAGE επιδιώκει να μετασχηματίσει τις
αγροτικές περιοχές σε εργαστήρια βιώσιμης
ανάπτυξης, μέσα από την ενίσχυση της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς τους.

Μέσα από τη γνώση που θα συγκεντρωθεί στο
RURITAGE, το τετραετές αυτό πρόγραμμα θα
προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες και εργαλεία για τις
αγροτικές
κοινότητες
για
την
προώθηση
αποτελεσματικών στρατηγικών ανάπλασης με
γνώμονα την κληρονομιά :

Το RURITAGE φέρνει σε επαφή εταίρους και τοπικές
κοινότητες σε μια νέα μορφή συνεργασίας και
κοινοτικής και συμμετοχικής διαχείρισης της
κληρονομιάς, επιτρέποντας την δημιουργία έργων, την
ανάπτυξη ικανοτήτων και τη μεταφορά δεξιοτήτων.

Ο Ατλας του RURITAGE
Μια ολοκληρωμένη και διαδραστική
διαδικτυακή χαρτογράφηση περιοχών
όπου έχουν παρατηρηθεί αλληλεπιδράσεις
ανθρώπου και αναγλύφου

Το RURITAGE εντοπίζει 6 Περιοχές Συστημικής
Καινοτομίας
ως
παραδείγματα
στρατηγικών
ανάπλασης με γνώμονα την πολιτιστική και φυσική
κληρονομιά

RURITAGE Replicator Tool Box &
My Cult-Rural Toolkit
Ένα πλήρες σύνολο καλών πρακτικών και
καινοτόμων λύσεων για την ανάπλαση της
υπαίθρου

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΗ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΙΟ

Βασικά αποτελέσματα: ένα
σύνολο εργαλείων για
αποτελεσματικές στρατηγικές
ανάπλασης

Τα Κέντρα Αγροτικής Κληρονομιάς θα είναι οι χώροι
διερεύνησης και περαιτέρω ενίσχυσης του δυναμικού της
κοινωνικής καινοτομίας που σχετίζεται με την κληρονομιά σε
μια διαδικασία συμμετοχής και συν-δημιουργίας,
προωθώντας την ανάπτυξη ικανοτήτων και
την προσέγγιση αμοιβαίας μάθησης
από τα Πρότυπα Μοντέλα Ρόλων
στους Αναπαραγωγείς αλλά και
μεταξύ των ίδιων των
Προτύπων Μοντέλων Ρόλων.

RURITAGE Serious Games kit, DSS, Regenera�on Guidelines
Ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για την
προώθηση της αλλαγής και τη συλλογή
πληροφοριών από τις αγροτικές κοινότητες
RURITAGE Troubadour
Να
ενθαρρυνθεί
η
ανθρώπινη
αλληλεπίδραση με το αγροτικό τοπίο

