RURITAGE si prizadeva za preoblikovanje podeželskih območij v laboratorije za trajnostni
razvoj, s krepitvijo potenciala njihove kulturne in naravne dediščine.

ROMANJE

LOKALNA HRANA

UMETNOST & FESTIVALI

MIGRACIJA

ODPORNOST

POKRAJINA

Dediščinske poti do svetih in
zgodovinskih krajev so gonilo za
trajnostno in gospodarsko rast v
številnih podeželskih območjih

Uporaba hrane, vina in
kulinarike je razširjen način
za izboljšanje gospodarske
in okoljske trajnosti
podeželskih območij

Festivali in umetnost
privabljajo turiste in
prinašajo gospodarsko
korist v številna podeželska
območja, spodbujajo mlade
podjetnike in "kreativno
podeželsko gospodarstvo"

Poleg izzivov, ki jih prinaša
migracijska kriza, prihod
novih ljudi ustvarja
priložnosti za repopulacijo,
rast in regeneracijo
podeželja

S krepitvijo kulturne in
naravne dediščine zoper
podnebnih sprememb in
katastrof, podeželske
skupnosti ščitijo sebe ter s
tem spodbujajo
gospodarsko rast.

Uspešni primeri
participativnega upravljanja
krajine, zgrajeni na
dediščini, so ključnega
pomena za podeželsko
renesanso.

19

Sodelovanje med
središči podeželske
dediščine

38

Partnerjev

Kulturna in naravna dediščina kot
priložnost za integracijo migrantov
(Nemčija)

Festival ljubezni - umetnost, ki povezuje
dediščino in tradicijo (Slovenija)

Socialne
inovacije &
lokalne tradicije
kot odziv na
katastrofo v
regiji Marche
(Italija)

Blagovna znamka za
odkrivanje lokalnih
živilskih izdelkov in
tradicij v regiji
Rogaland (Norveška)

13

Podeželska
območja, ki so bila
izbrana kot vzorniki

6

Podeželski
replikatorji in
strategije za
regeneracijo

Celostno upravljanje
Geoparka Madra v
kotlini
Gediz-Bakircay
(Turčija)

Davna tradicija in
sodobni svet ob
romarski poti na Goro
Sv. Heme (Avstrija &
Slovenija)

6

Sistemsko
inovacijsko področje

Divja atlantska pot (Irska)

Apulija (Italija)

Pokrajina Austrätt (Norveška)

Južna Islandija
Kulturna krajina Douro
(Španija)

Višegrad (Madžarska)
Haute
Provence
(Francija)
Jakobova pot (Španija)
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Otok Lesbos
(Grčija)
Marijina romarska pot (Romunija)
Pokrajina Asti
(Italija)

Kreta (Grčija)

Krajine svetovne dediščine (Kolumbija)

@ruritage

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za
raziskave in inovacije Obzorje
2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 776465

