RURITAGE Þekkingartréð

38 þáttakendur - 18 lönd

13 dreifbýlissvæði sem hafa sannað og sýnt fram á
góðan
árangur
í
menningardrifnum
endurreisnaráætlunum
voru
valin
sem
Fyrirmyndir (Role Models).
Fyrirmyndirnar eru ræturnar á þekkingartréi
RURITAGE. Þær leiðbeina 6 eftirhermum (Replicators) í eigin þróun og innleiðingu áætlanna þar
sem menningararfleifð er notuð sem öflugt tól til
endurreisnar sinna svæða.

Menningararfleifð
nýtt sem öflugt
tól til
endurreisnar
dreifbýlissvæða

Nánari upplýsingar • Vertu með
www.ruritage.eu
@ruritage

Verkefnið fékk fjármögnun frá
Horizon 2020 - Rammaáætlun ESB
fyrir rannsóknir og nýsköpun - undir
styrkjasamþykki N°776465

Okkar markmið: að þróa nálgun
útfrá menningararfleifð til
uppbyggingar dreifbýlissvæða

Þátttökumiðuð samvinna með
samfélagsegri nálgun, innan 19
menningarmiðstöðva

RURITAGE
leitar
eftir
að
umbreyta
dreifbýlissvæðum í lifandi tilraunastofu sjálfbærni
og þróunar, í gegnum eflingu á náttúru- og
menningararfleifð.

Innan RURITAGE verkefnisins, mun þetta 4 ára
verkefni opna tækifæri til að nýta sérhæfð tól og
þjónustu
í
uppbyggingu
og
eflingu
dreifbýlissamfélaga og áhrifaríkrar stefnumótunar
með sérstaka áherslu á menningararfleifð:

RURITAGE mun sameina hagsmunaaðila og
samfélög í nýtt form af samvinnu, með því að virkja
fólk til þáttöku getur nærsamfélag stýrt
stefnumótun og um leið styrkt staðarvitund og
stolt á svæðinu, aukið við sérþekkingu og lært
hvort af öðru.

RURITAGE Atlas
Gagnvirkur atlas þar sem landsvæði eru
kortlögð m.t.t. tengingu manns og
náttúru og þróunina sem átt sér hefur
stað í gegnum tímans tönn.
RURITAGE Replicator Tool Box &
My Cult-Rural Toolkit
Viðamikið safn af farsælum aðferðum og
nýsköpunarúrræðum fyrir uppbyggingu
dreifbýlissvæða.

RURITAGE hefur skilgreint 6 flokka af svokölluðum
„kerfisbundnum nýsköpunarsvæðum“ sem viðmið
fyrir menningardrifnar endurreisnaráætlanir:

PÍLAGRÍMAFERÐIR
MATUR ÚR HÉRAÐI
BÚFERLAFLUTNINGUR
LISTIR OG HÁTÍÐIR.
ÁFALLAÞOL
LANDSLAG

Hver er óskaútkoman? Gagnleg
tæki og tól sérstaklega þróuð til
uppbyggingar og endurnýjunar
landsvæða og samfélaga

Innan menningarmiðstöðva RURITAGE verður hægt
að koma saman til að rannsaka og styrkja
nýsköpunarstarf
innan
dreifbýlissamfélaga
í
tengslum við menningararfleifð, þar sem ferlar snúast
um þátttöku og samvinnu
nærsamfélags til að auka
þekkingu og gagnvirkan
lærdóm á milli Fyrirmynda
og
Eftirherma
(Role
Models og Replicators).

RURITAGE Serious Games kit, DSS, Regeneration Guidelines
Vítt svið aðferða og tóla til að framkalla
breytingar og til eftirlits með dreifbýlissamfélögum.
RURITAGE Troubadour
Að stuðla að nýtingu náttúru- og menningararfleifðar í dreifbýli.

