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Példakép szerepre került kiválasztásra 13 olyan 
vidéki térség, amely sikeresen megvalósíto�a  
kulturális örökség vezérelte stratégiáját.

A Példaképek a RURITAGE tudásfa gyökereit képezve 
mentorálják a 6 Replikátor területet saját kulturális 
örökség vezérelte stratégiáik kidolgozásában és 
megvalósításában. 

A projekt támogatást nyert az Európai 
Unió Horizont 2020 kutatás és 
innováció programjában N°776465 
szerződésszámmal.
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A RURITAGE a vidéki térségek a fenntartható fejlődés 
laboratóriumaivá történő átalakítását segí� elő, a 
kulturális és természe� örökségeik és értékeik 
kidomborításával.

A RURITAGE érdekeltek és helyi közösségek 
bevonását tervezi egy újfajta együ�működésbe. 
Mindemelle� ösztönözi őket a közösségi örökség 
menedzsmentben való részvételre, biztosítva a 
tulajdonjogot, a kapacitásépítést és a készségek 
átadását.  
 
A RURITAGE projekt 6 Szerveze� Innovációs 
Területet azonosíto�, mint a kulturális örökség 
vezérelte fejlesztési stratégiák mintaterületeit:

A RURITAGE Forrás Ökoszisztéma keretein belül 
jelen projekt a 4 éves futamideje során elérhetővé 
tesz számos szolgáltatást és eszközt a vidéki térségek 
számára a hatékony örökségvezérelte fejlesztési 
stratégiák elősegítése érdekében:

RURITAGE Atlas
Egy integrált és interak�v web-alapú 
atlasz, amely az ember és táj interakciójá-
nak eredményeit térképezi fel. 

RURITAGE Replicator Tool Box & 
My Cult-Rural Toolkit
A vidéki területek újjászületését elősegí-
tő jó gyakorlatok és innova�v megoldá-
sok összessége. 

RURITAGE Serious Games kit, DSS, Rege-
nera�on Guidelines
A változás elősegítésére és a vidéki térségek 
visszajelzéseinek összegyűjtésére szolgáló 
eszközök. 

RURITAGE Troubadour 
Az ember és vidéki környezete közö� 
kapcsolat támogatása. 

 A Vidéki Örökség központok a kulturális örökség
 társadalmi innovációs potenciáljának megismerését és
 fejlesztését teszik lehetővé részvételi és közös alkotási

 folyamatok által, népszerűsítve a
 kapacitásnövelést és közös

 tanulási folyamatot a
 Példaképek és Replikátorok

közt

Célunk: egy új kulturális örökség 
vezérelte megközelítés felépítése 
a vidéki területek megújulásáért

Közösségi részvétel alapú megkö-
zelítés alkalmazása 19 Örökség 
Központban

Kulcseredmények: hatékony 
fejlesztési stratégiákat szolgáló 
eszközrendszer

.


