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13 podeželskih območij, ki so uspešno sledila 
strategijam dediščinsko vodene regenaracije, je 
bilo izbranih za vzornike.

Vzorniki delujejo kot korenine Drevesa znanja 
RURITAGE, da mentorirajo 6 Replikatorjev pri 
razvoju in izvajanju strategij  dediščinsko 
vodene regeneracije.

Projekt je prejel sredstva iz programa 
Evropske unije za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020 v okviru sporazuma o 
dodelitvi sredstev št. 776465
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RURITAGE si prizadeva za preoblikovanje 
podeželskih območij v laboratorije za trajnostni 
razvoj s krepitvijo njihove kulturne in naravne 
dediščine.

RURITAGE bo zbral deležnike in lokalne 
skupnosti v novi obliki sodelovanja, jih 
vključeval v participatorno in skupnostno 
utemeljeno upravljanje dediščine, zagotavljajoč 
lastništvo, krepitev zmogljivosti in prenos 
veščin.

RURITAGE identificira 6 sistemskih inovacijskih 
področij kot paradigm dediščinsko vodenih 
strategij regeneracije :

V okviru RURITAGE ekosistemskih storitev bo ta 
4-letni projekt omogočil podeželskim 
skupnostim dostop do številnih storitev in orodij 
za spodbujanje učinkovitih strategij 
regeneracije s pomočjo dediščine : 

RURITAGE Atlas
Integriran in interaktivni spletni atlas 
označuje območja kot rezultat inte-
rakcij med človekom in krajino

RURITAGE Replicator Tool Box & 
My Cult-Rural Toolkit
Celoten nabor dobrih praks in inova-
tivnih rešitev za regeneracijo podežel-
ja

RURITAGE Serious Games kit, DSS, 
Regeneration Guidelines
Širok nabor orodij za spodbujanje spre-
membe in zbiranje povratnih informacij 
od podeželskih skupnosti 

RURITAGE Troubadour 
Spodbuditi interakcijo ljudi z njihovo 
podeželsko krajino

Središča podeželske dediščine bodo prostori za 
raziskovanje in nadaljnjo spodbujanje 
družbeno-inovativnega potenciala, v procesu 

participacije in sooblikovanja, 
spodbujanja krepitve 

zmogljivosti in pristopa 
vzajemnega učenja med 

vzorniki in replikatorji ter 
med vzorniki samimi.

Naš cilj: zgraditi nov pristop 
za dediščinsko vodeno rege-
neracijsko podeželja

Participatorni, skupnostno 
utemeljen pristop znotraj 19 
dediščinskih središč

Ključna pridobitev: niz orodij 
za učinkovite strategije 
regeneracije


