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13 områder som har lykkes med å utvikle gode 
strategier for fornyelse og videreutvikling ved å 
utnytte lokal kulturarv, er valgt som rollemodeller 
i prosjektet.

Rollemodellene er symbolisert som røtter i 
RURITAGE sitt kunnskapstre. De skal fungere som 
mentorer for 6 replikatorer, i utvikling og 
implementering av deres strategier for fornyelse 
og videreutvikling.

Prosjektet har mottatt midler fra EUs 
Horizon 2020 forsknings- og 
innovasjonsprogram under 
tilskuddsavtale nr. 776465
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RURITAGE har som mål å endre rurale områder 
gjennom utvikling av bærekraftige "laboratorier", 
og ved å fokusere på deres kultur- og naturarv som 
en ressurs.

RURITAGE vil samle interessenter og lokalsamfunn i 
en ny form for samarbeid. Gjennom aktiv 
deltakelse vil man sikre en følelse av eierskap, 
kapasitetsbygging og overføring av kunnskap.
 
RURITAGE har identi�sert 6 innovasjonsområder 
som utgangspunkt for sitt arbeid med å utvikle 
strategier for å forbedre arbeidet med kultur- og 
naturarv:

I løpet av dette 4- årige prosjektet vil man utvikle et 
såkalt RURITAGE Resource Ecosystem. Dette er et 
sett med verktøy og tjenester som vil gjøres 
tilgjengelige for bygdesamfunn, som ønsker å 
videreutvikle og fremme e�ektive 
regenereringsstrategier innen kultur- og naturarv:

RURITAGE Atlas
Et interaktivt webbasert atlas der man 
kartlegger og registrerer hvordan men-
nesker forandrer, former og bruker 
landskapet på ulike måter.

RURITAGE Replicator Tool Box & 
My Cult-Rural Toolkit
En komplett pakke med eksempler på 
god praksis og med innovative løsnin-
ger for utvikling av landlige områder.

RURITAGE Serious Games kit, DSS, Rege-
neration Guidelines
Et bredt spekter av verktøy for å fremme 
forandring og samle tilbakemeldinger fra 
landsbygda.

RURITAGE Troubadour 
For å legge til rette for at lokalsamfunnet 
bruker og og tar vare på sin kultur- og 
naturarv.

 I de lokale Rural Heritage Hubs vil man samles for å
 utforske og videreutvikle utviklingspotensialet
 knyttet til lokal arv og lokale ressurser. Her vil man

 dra nytte av erfaringer fra
 rollemodeller, men man vil også

 involvere lokale krefter og
                     dele erfaringer i

lokalsamfunnt 

"Vårt mål: å etablere en ny 
tilnærming for regenerering av 
kulturarv"

En deltakende tilnærming basert 
på fellesskap i 19 såkalte "Herita -
ge Hubs" - lokale samlingssteder

Hva man ønsker å sitte igjen 
med?: et sett med verktøy for 
e�ektive regenereringsstrategier

.


