
Visegrad (Ungverjaland)

Via Mariae (Rúmenía)

Lesbos 
(Grikkland)

Krít (Grikkland)

World Heritage Landscapes (Kólumbía)

As� Province (Ítalía)

TakeArt
(Bretland)

Camino de San�ago 
(Spánn)

Suðurland

Apulia (Ítalía) Wild Atlan�c Way (Írland)

Austrå� Landslag (Noregur) 

Douro Cultural Landscape 
(Spánn)

Fornar hefðir í bland við 
nú�mann lýsa vel 

pílagrímagögnunni �l 
Hemmaberg (Austurríki 

og Slóvenía)

Vörumerki sem gerir 
aðilum kley� að 

uppgötva nýjar hefðir og 
matarafurðir úr héraði í 

Rogaland. (Noregur)

Há�ð ástarinnar - listræn 
tenging við 

menningararfleifð og 
hefðir. (Slóvenía)

Áhersla á samfélag og 
nýsköpun ásamt 
staðbundnum hefðum 
notuð sem viðbrögð við 
ná�úruhamförum í 
Marche héraði (Ítalía) 

Heildræn stjórnun 
innan Madra Geopark 
í Gediz-Bakircay 
Basins (Tyrkland) 

Aðferðir sem nýta ná�úru- og 
menningararfleifð �l aðlögunar 

fló�afólks og innfytjenda. (Þýskaland)
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LANDSLAG

Farsælar dæmisögur þar 
sem stjórnvöld og 

grasrót vinna höndum 
saman að stefnumótun 
byggt á arfleifð, er einn 

mikilvægas� 
dri�ra�urinn að 

endurnýjun í fámennum 
landsvæðum

LISTIR OG HÁTÍðIR

Há�ðir og lis�r laða að 
ferðamenn og auka við 

hagvöxt á mörgum 
svæðum í drei�ýli, ýta 

undir þá�töku og 
nýsköpun meðal 

ungmenna og mynda 
skapandi samfélag

ÁFALLAÞOL

Með aukinni áherslu og 
sterkari stöðu ná�úru- 
og menningararfleifðar 

gegn 
lo�slagsbrey�ngum og 
ná�úruhamförum, geta 
strjálbýl svæði styrkt sig 

gegn þeim og örvað 
efnahagslegan vöxt

FÓLKSFLUTNINGUR 
Handan áskoranna sem 

fylgja o� stórtækum 
þjóðflutningum, skapar 
o� aðkoma "innflu�ra" 
tækifæri í íbúa�ölgun, 

auknum samfélagsvex� 
og endurnýjun á 

drei�ýlissvæðum 

MATUR ÚR HÉRAðI

Að nota mat, vín og 
matargerðarlist er 

algeng leið �l að auka 
efnahags- og 

umhverfislega 
sjál�ærni 

drei�ýlissvæða 

PÍLAGRÍMSFERð

Fornar ferðaleiðir �l 
heilagra og 

sögulegra staða eru 
mikilvæg tól �l 

aukinnar sjál�ærni 
og hagvaxtar innan 

margra 
drei�ýlissvæða 

Verkefnið fékk �ármögnun frá 
Horizon 2020 - Rammaáætlun ESB 
fyrir rannsóknir og nýsköpun - undir 
styrkjasamþykki N°776465

RURITAGE leitast e�ir að 
umbreyta drei�ýli í lifandi 
og sjál�ærar �lraunastofur 
með því að nýta menninga-
rarfleifð �l að ly�a gæðum 
og vitund íbúa á sérstöðu 
sinnar menningar og ná�úru, 
ásamt því að opna leiðir fyrir 
ný tækifæri.

19
Drei�ýlis- og 
menningarmiðstoðvar 
vinna saman

13 Drei�ýlissvæði valin sem 
fyrirmyndir

6 Drei�ýlissvæði nýta 
þekkingu annarra og draga 
lærdóm af �l uppbyggingar

6 Kerfisbundin 
nýsköpunarsvæði

38 þá�akendur


