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13 zone rurale care au pus în prac�că cu succes 
strategii de regenenerare bazate pe patrimoniul 
natural şi cultural, au fost selecţionate ca modele 
de referinţă.

Modele de referinţă acţionează ca rădăcinile 
arborelui de cunoş�nţe, ca să ghideze cei 6 
parteneri replicatori în dezvoltarea şi 
implementarea strategiilor proprii de regenerare 
fondate pe patrimoniul cultural şi natural.

Proiectul a fost finanţat în cadrul 
programului de cercetare şi inovare al 
Uniunii Europene Horizon 2020 sub 
acordul de grant nr. 776465. 
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RURITAGE urmăreşte să transforme zonele rurale în  
laboratoare ale dezvoltării durabile, prin 
valorificarea patrimoniului cultural şi natural al 
acestora.

RURITAGE adună stakeholderii şi comunităţile locale 
într-o nouă formă de colaborare, implicându-i 
într-un management al patrimoniului de s�l 
par�cipa�v şi bazat pe comunitate, capabil să 
asigure însuşirea, consolidarea capacităţilor şi 
transferul ap�tudinilor.    
 
RURITAGE iden�fică 6 arii de inovare sistema�că ca 
paradigme ale strategiilor de regenerare fondate pe 
patrimoniu:

 În cadrul ecosistemului resurselor RURITAGE, acest 
proiect de 4 ani va pune la dispoziție mai multe 
servicii și instrumente pentru comunitățile rurale 
pentru a promova strategiile eficiente de regenerare 
bazate de patrimoniu:

RURITAGE Atlas
Un  atlas online integrat și interac�v 
prezentând  teritoriile în lumina  
interacțiunilor dintre oameni şi peisaj.

RURITAGE Replicator Tool Box & 
My Cult-Rural Toolkit
Un set complet de prac�ci bune și soluții 
inovatoare pentru regenerarea rurală.

RURITAGE Serious Games kit, DSS, 
Regenera�on Guidelines
O gamă largă de instrumente care să 
încurajeze schimbarea și să colecteze 
feedback din comunitățile rurale.

RURITAGE Troubadour 
Pentru a încuraja  interacțiunile 
comunității cu peisajul lor rural.

 Centrele de patromoniu rural - Rural Heritage Hubs vor
 cons�tui locurile de inves�gaţie şi s�mulare a
 potenţialul de inovare socială legat de patrimoniu în
 cadrul unui proces par�cipa�v şi de co-creare,

 promovând dezvoltarea capacităţilor
 şi învăţarea reciprocă între Role

 Models şi Replicatori, precum şi
 printre Role Models în sine

Obiec�vul nostru: să elaborăm o 
abordare nouă a regenerării 
rurale bazate pe patrimoniu

O abordare par�cipa�vă, bazată 
pe comunitate în cadrul celor 19 
Heritage Hubs (centre locale de 
patrimoniu)

Rezultate cheie: un set de 
instrumente pentru strategii 
eficiente de regenerare

.


