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RURITAGE je štirileten raziskovalni projekt, financiran s sredstvi EU, ki se je začel izvajati junija 2018. Glavni
cilj projekta je regeneracija podeželskih območij in preoblikovanje le-teh v „laboratorije“ trajnostnega
razvoja, s krepitvijo potenciala njihove edinstvene kulturne in naravne dediščine. Projekt združuje 38
partnerjev iz 14 različnih evropskih držav, vse od lokalnih in regionalnih oblasti, podjetij, nevladnih
organizacij, muzejev, parkov, raziskovalnih centrov in civilno družbo. Delo v okviru projekta poteka v
središčih podeželske dediščine, to so fizični prostori, kjer se srečujejo deležniki, si izmenjujejo izkušnje ter
sodelujejo v procesu regeneracije podeželja. Regeneracija podeželskih območij zajema 6 različnih,
takoimenovanih sistemskih inovacijskih področij (SIA), z edinstvenim potencialom, to so: Romanje, lokalna
hrana, migracije, umetnost & festivali, odpornost in pokrajina.

“Minilo je že več kot eno leto, odkar smo pričeli

Postavitev osnove in predstavitvena faza

sodelovati v tem izjemnem projektu regeneracije

V tem obdobju so projektni partnerji – tako vzorniki
kot replikatorji (Replicators) pripravili središča
podeželske dediščine. To so fizični prostori, kjer se
srečujejo deležniki, ki sodelujejo oz. soustvarjajo
projektne aktivnosti.
Projektni partnerji - vzorniki in replikatorji, so se v
tem času srečali trikrat in sicer na delavnicah, kjer je
potekala izmenjava izkušenj. Na delavnicah so si
skupaj prizadevali kako izkušnje, dobre prakse in
pridobljena spoznanja vzornikov prenesti na
območja replikatorjev.

podeželskih območij s pomočjo njihove kulturne in
naravne dediščine. V tem času smo skupaj dosegli
velike stvari. Predstavljamo vam kratek povzetek

dosežkov z upanjem, da vas motiviramo še za naše
prihodnje aktivnosti.”
Simona Tondelli, koordinatorka projekta

Retrospektiva
Zbiranje izkušenj, znanj
Izkušnje partnerjev, ki v projektu predstavljajo
vzornike (Role models) smo začrtali, razvrstili ter
sistematizirali. V celoti smo določili 94 primerov
dobrih praks, ki so shranjene v t. i. „RURITAGE
repozitoriju dobrih praks“. Te smo dodatno
analizirali in inovativne rešitve, ki jih predstavljajo
povzeli v „RURITAGE seznamu pridobljenih
spoznanj“. Izdelali smo končno različico
metodologije upravljanja dediščine, temeljujoči na
skupnosti, ki je dostopna vsem partnerjem. V njej
sta določena teoretični in metodološki pristop k
procesu vključevanja ter sodelovanja, razloženo
kako aktivirati, upravljati ter spremljati središča
podeželske dediščine, vsebuje pa tudi smernice o
uporabnem materialu in orodjih za središča
podeželske dediščine.

V tej fazi je bilo v vsakem središču podeželske
dediščine organiziranih več delavnic, ki so temeljile
na upravljanju dediščine, temeljujoči na skupnosti
in metodologiji načrtovanja. Predstavljena in
preizkušena so bila številna orodja, kot sta npr.
RURITAGE ATLAS in komplet My Cult-Rural Toolkit.
Poleg naštetega je vsak replikator izdelal tudi načrt,
kako bo regeneriral svoje podeželsko območje.
Rastoča skupnost
Na javni razpis za pridružitev k projektu smo prejeli
87 vlog. Izbrali smo 6 dodatnih vzornikov ter 18
replikatorjev s celega sveta, ki so se pridružili 38
projektnim partnerjem in s tem prispevali k rastoči
RURITAGE skupnosti.

Naše središče
Središče podeželske dediščine
Središče podeželske dediščine Karavanke /
Karawanken UNESCO Globalnega Geoparka se
najaha v vasici Tichoja (Tihoja), v Avstriji, in sicer v
nekdanji Ljudski šoli, ki je bila zgrajena leta 1880.
Leta 2013 so jo zaradi premajhnega števila učencev
zaprli, sedaj pa je, skoraj 20 let kasneje, v okviru
projekta RURITAGE, ponovno zaživela. Otvoritev je
potekala dne 12. 04. 2019.

Delavnice
Učna igra RURITANIA, 17. maj 2019
Niz delavnic smo pričeli z izvedbo učne, resne igre
imenovane RURITANIA, ki je vključujevala
predstavitev našega ozemlja in razpravo s ključnimi
deležniki o lokalnih razmerah.

Participativna delavnica, 12. julij 2019

Aktivnosti v središču podeželske dediščine
Otvoritev, 12. april 2019
Glavni namen dogodka je bil uraden zagon središča
podeželske dediščine, zbrati vse zainteresirane
deležnike, in le-te povabiti k sodelovanju v
prihodnjih projektnih aktivnosti. Dogodek, ki je bil
odprt za javnost, je prispeval k ozaveščenosti
kakšne koristi od središča podeželske dediščine in
projekta RURITAGE lahko pričakuje tako regija, kot
tudi lokalna skupnost.

Namen delavnice je bil, da se razprava o tem, kaj
potrebuje naše območje razširi na širše občinstvo ter
izbor različnih akcij, ki bodo v prihodnje izvedene s
ciljem regenerirati podeželje. Slednje je bilo
narejeno z analizo in izborom dobrih praks
vzornikov, relevantnimi za naše območje.
Delavnica „Poslovni model“, 7. oktober 2019
V okviru te delavnice smo skupaj z deležniki razvijali
poslovne modele za različne akcije (ključne
aktivnosti, ključni partnerji, ...), ki so bile izbrane, da
bodo v prihodnje izvedene na našem območju.
Okrogle mize s ključnimi deležniki
Participativni delavnici, delavnici „poslovni model“
ter izboru akcij, ki bodo vključene v akcijski načrt, je
sledilo več sestankov - okroglih miz s ključnimi
deležniki. Namen okroglih miz je bil podrobno
opredeliti, kako sodelovati v okviru akcij, ter kako lete spremljati. Izdelane so bile tudi osnove za
sporazume z določenimi deležniki, in sicer natančna
določitev njihovih vlog, odgovornosti in prispevkov.

Delavnice za izdelavo akcijskega načrta

Poleg otvoritvenega dogodka smo v središču
podeželske dediščine organizirali več delavnic, v
okviru katerih so deležniki delili svoje vizije kako
oživiti podeželje, zgradili medsebojno povezavo in
zaupanje, ter iskali povezave med različnimi vidiki
obnove podeželja.

Več o projektu RURITAGE

www.geopark-karawanken.at
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Za več podatkov o projektu RURITAGE in za najnovejše informacije obišči
spletno stran www.ruritage.eu ali nam sledi na socialnih omrežjih:

@ruritage
Projekt RURITAGE je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije programa Obzorje 2020 na podlagi Sporazuma o dodelitvi sredstev št.: 776465. Vsebina publikacije ne
odraža nujno uradnega mnenja Evropske unije. Odgovornost za informacije in stališča, izražene v publikaciji, je v celoti v pristojnosti avtorja oziroma avtorjev.

