rurAllure
Podpora vidieckych múzeí a miest
kultúrneho dedičstva v blízkosti
európskych pútnických trás

Tlačová správa

Questo documento è parte di un progetto che ha
beneficiato dei fondi erogati dall’Unione Europea
per il programma di innovazione e ricerca Horizon
2020 in base alla convenzione di sovvenzione No
101004887.

rurAllure základné informácie
RurAllure je súčasťou projektovej schémy Horizont 2020 a je realizovaný od 1. januára
2021 do 31. decembra 2023. Projekt podporuje kultúrnu spoluprácu a udržateľnosť
cestovného ruchu v blízkosti európskych historických pútnických trás:
ciest sv. Jakuba

Stredoeurópskej Mariánskej cesty mapujúcej
trasu Șumuleu Ciuc (Rumunsko), Csíksomlyó
(Maďarsko), Šahy – Trstená (Slovensko)

pútnických ciest do Ríma

cesty sv. Olava v Škandinávii

Projekt rurAllure využíva najmodernejšie informačné technológie na propagáciu
vidieckych múzeí a pamiatok. Zvyšuje symbiózu medzi vidieckym prostredím a trasami
tak, aby obohatil zážitky turistov o rozsiahle, avšak menej známe, kultúrne, historické a
prírodné dedičstvo, ktoré sa nachádza v blízkosti pútnických trás.
V Európe sa státisíce ľudí každoročne vydávajú na historické trasy. Pútnické trasy a
kultúrne trasy sa nepochybne stali významným ekonomickým a politickým prínosom pre
Európu.
Projekt rurAllure sa zameriava na odkrytie jedného zo slabých miest úspešného
turistického ruchu spojeného s pútnictvom. Pútnickými cestami môžu prechádzať tisícky
turistov, ktorí sa výlučne zameriavajú na pútnické miesta ležiace na pútnickej trase.
Zriedka prenikajú do okolitých vidieckych oblastí, ktoré sa nachádzajú blízko hlavnej
pútnickej trasy.
Celé provincie a regióny prevažne vidieckeho charakteru, ktoré čelia významným
hospodárskym a demografickým výzvam po celej Európe, sa tak stávajú pasívnymi
svedkami prílevu pútnikov, zatiaľ čo by mohli obohatiť zážitky pútnikov o ďalšie obsahy a
hodnoty.
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Ciele
Podporovanie pútnikov a turistov k objavovaniu kultúrneho dedičstva vidieckeho
prostredia. Príležitosť vyplýva zo skutočnosti, že púť sa zvyčajne plánuje s určitou
flexibilitou viazanou na dátumy, prekonané vzdialenosti medzi miestami, s ohľadom
na miesta spojené s odpočinkom atď.
Ponúkanie digitálnych zdrojov prostredníctvom technologickej platformy rurAllure
slúžiacej na objavovanie peších trás a kultúrnych pamiatok mimo vychodených
ciest. V postpandemickom svete odpovedá projekt rurAllure na potreby
cestujúcich navštíviť oblasti mimo preplnených turistických okruhov.
Zvyšovanie možnosti hospodárskeho rozvoja a tvorby pracovných miest v menej
rozvinutých vidieckych oblastiach, ktoré trpia vyľudňovaním a odlivom mladých ľudí.

Aktivity projektu

Vytvoriť siete inštitúcií, ktoré budú pracovať na propagácii kultúrnych miest a
pamiatok vidieckeho prostredia Európy v blízkosti pútnických trás.
Vypracovať štúdie z historického, kultúrneho, sociologického a ekonomického
hľadiska.
Analyzovať úlohu, ktorú môžu v sieti inštitúcií zohrávať mestské kultúrne a turistické
inštitúcie.
Posúdiť stratégie a odporúčania vyplývajúce z uvedených štúdií v štyroch pilotných
projektoch.
Vytvoriť komplexnú geolokačnú otvorenú databázu a interaktívnu mapu
európskych vidieckych miest a pamiatok a adresár príslušných zainteresovaných
strán aktívnych v oblasti podpory kultúry a cestovného ruchu.
Vyvinúť mobilné aplikácie, ktoré budú pútnikom ponúkať digitálne zdroje.
Vymieňať si osvedčené postupy a skúsenosti získané v rámci pilotných projektov v
celej Európe.
Definovať program s kľúčovými výskumnými a inovačnými výzvami na desaťročie.
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Kľúčové kontakty
Dr. Martín López Nores
Dr. Martín López Nores je docent na Katedre telematického
inžinierstva na Univerzite vo Vigu (Španielsko). Špecializuje
sa na interaktívne informačné služby, sémantické uvažovanie,
digitálne humanitné vedy, kultúrne dedičstvo, interaktívne
rozprávanie príbehov a rozšírenú realitu. V súčasnosti je
zástupcom riaditeľa Centra výskumu atlanTTic pre
telekomunikačné technológie na Univerzite vo Vigu a
koordinátorom projektu rurAllure H2020.
Kontakt: mlnores@det.uvigo.es

Dr. Susana Reboreda Morillo
Dr. Susana Reboreda Morillo má PhD. zo starovekých dejín
na Univerzite v Santiagu de Compostela (Španielsko). Od
roku 1997 je profesorkou starovekých dejín na Fakulte
histórie sídliacom v kampuse Ourense na Univerzite vo Vigu,
ktorej je v súčasnosti dekankou. Na tej istej fakulte pôsobila v
minulosti na rôznych manažérskych pozíciách, ako riaditeľka
študentskej oblasti a tiež ako prodekanka. Za posledných
desať rokov sa zúčastňovala konkurenčných výskumných
projektov zameraných na ženy v starovekom Grécku.
Kontakt: rmorillo@uvigo.es
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Konzorcium
Associazione Europea Vie Francigene
(IT)

Norwegian University of Science and
Technology (NO)

Câmara Municipal de Vila do Conde (PT)

Slovak University of Technology in
Bratislava (SK)

Comenius University in Bratislava (SK)

Universidad Autónoma de Madrid (ES)

Fondazione Homo Viator San Teobaldo
(IT)

Universidade da Coruña (ES)

Fundación Uxío Novoneyra (ES)

Universidade de Vigo (ES) [project
coordinator]

GVAM Guías Interactivas S.L. (ES)

Università degli Studi di Bologna (IT)

Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (HU)

Università degli Studi di Padova (IT)

Mária Út Közhasznú Egyesület (HU)

Università IUAV di Venezia (IT)
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Informačný list rurAllure
Program rurAllure je financovaný z programu Horizont 2020. Horizont 2020 je najväčší
program EÚ v oblasti výskumu a inovácií vôbec a pomáha dosiahnuť inteligentný,
udržateľný a inkluzívny hospodársky rast. Cieľom je zabezpečiť, aby Európa realizovala
vedu a techniku na svetovej úrovni, odstránila prekážky inovácií a uľahčila verejnému a
súkromnému sektoru spoluprácu pri hľadaní riešení veľkých výziev, ktorým naša
spoločnosť čelí.

16 členov konzorcia zo 6 európskych krajín

4 pilotné projekty
6 ciest
Príroda a kultúra v 18 krajinách

+ 11 000 km na spoznávanie kultúry počas prechádzok po
pútnických trasách
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4 pilotné projekty –l aboratóriá nápadov
Pilot 1
Literárne dedičstvo na cestách do
Santiago de Compostela
Legendárna pútnická cesta križujúca
Európu k hrobu apoštola Jakuba Veľkého
v Santiago de Compostela. Pilotná časť
projektu sa zameria na úseky trasy pozdĺž
francúzskej,
zimnej
a
pobrežnej
portugalskej cesty v španielskej Galícii a
severnom Portugalsku.
Svätojakubské cesty ponúkajú nádhernú
prírodu, pokoj a introspekciu, históriu a
pohostinnosť, ale aj nečakané poklady.
Mágia vlastná tomuto kraju dala vzniknúť
niektorým z najlepších diel významných
básnikov a spisovateľov - osobností
významných a inšpirujúcich.
Parada de Coruel (Lugo, Galícia) je práve
jedným z takýchto miest. Dom - múzeum
veľkého básnika Uxío Novoneyra - sídlo
Nadácie Uxío Novoneyra - víta
cestovateľov a umožňuje im prežiť
kompletný zážitok, v ktorom sa prelína
objavovanie prírody, literatúry, umenia a
nezvyčajných miest.

Prechádzka najkrajšou vidieckou scenériou
Španielska
Pohľad na katedrálu v Santiagu je ďalším
zázrakom, ktorý táto trasa ponúka
Uxío Novoneyra dom-múzemum v Parada
de Coruel (Galícia)
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4 pilotné projekty –l aboratóriá nápadov
Pilot 2
Termálne dedičstvo
na cestách do Ríma
Tri hlavné stredoveké trasy, ktoré vedú do
Ríma: Via Francigena, Via Romea Strata a
Via
Romea
Germanica.
Výskum
termálneho dedičstva sa zameriava na ich
talianske úseky, konkrétne na oblasť
Toskánska pre Via Francigena, oblasť
Montegrotto Terme pre Via Strata a deltu
rieky Po pre Via Germanica.
Tieto trasy sú bohaté na termálne miesta
a horúce pramene vďaka početným
prameňom v podloží, ktoré sú známe a
využívané už od čias Etruskov a Rimanov.
Od termálnych kúpeľov Abano a
Montegrotto v regióne Benátsko až po
termálne kúpele Gambassi Terme a Bagno
Vignoni v Toskánsku je mnoho miest, kde
si pútnici môžu oddýchnuť a zrelaxovať v
teplej termálnej vode. Zážitkom, ktorý by
ste si nemali nechať ujsť počas posledných
100 km pred Rímom, je určite zastávka v
termálnej oblasti Viterbo a horúci kúpeľ v
prírodných termálnych bazénoch!

Oddych v prírodných termálnych kúpeľoch
Parco dei Mulini, Bagno Vignoni, Toskánsko
Pútnici kráčajúci po vidieckej oblasti Latium
na ceste do Ríma
Piscine Carletti, bezplatné prírodné horúce
termálne bazény vo Viterbo, Latium

reach out!
7

4 pilotné projekty –l aboratóriá nápadov
Pilot 3
Etnografické dedičstvo
na cestách do Trondheimu
Škandinávska sieť pútnických ciest sv.
Olava vedúcich k jeho hrobke v nórskom
Trondheime. Pilotná časť projektu sa
zameriava na trasy pozdĺž jazera Mjøsa v
Nórsku a študuje ich bohaté etnografické
dedičstvo.
Možno vás prekvapí, že na Ceste sv. Olava
môžete v priebehu niekoľkých kilometrov
vymeniť prechádzku po brehu najväčšieho
nórskeho jazera Mjøsa za prechádzku po
najväčšom skanzene v krajine Maihaugen
v Lillehammeri!
Od fascinujúcej prírody a modrých vôd
jazera až po objavovanie etnografie
krajiny: v múzeu Maihaugen, ktoré sa
skladá z vnútornej a vonkajšej časti, sa
nachádza viac ako 200 historických
domov z rôznych epoch vrátane
nádherného kostola Garmo Stave z 13.
storočia. Túto zastávku by si nemal nechať
ujsť žiadny pútnik na ceste do
Trondheimu!

Pútnik kráčajúci po ceste
Gudbrandsdalsledenpath (foto so súhlasom:
pilegrimsleden.no)
Krása kostola Garmo Stave v zimnom
období
Príklad pohostinnosti na Ceste svätého
Olava (foto so súhlasom: EskilRoll)
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4 pilotné projekty –l aboratóriá nápadov
Pilot 4
Prírodné dedičstvo
na cestách do Csíksomlyó
Stredoeurópska
Mariánska
cesta
je
duchovnou
cestou križujúcou krajiny
východnej Európy a Balkánu. Pilotná časť
projektu sa zameria na úseky v Maďarsku, na
Slovensku a v rumunskej Transylvánii
(Sedmohradsku)
s
cieľom
zachytiť
najzaujímavejšie prírodné krásy pozdĺž
pútnickej cesty.
Na 2 200 km dlhej trase prechádza
Stredoeurópska Mariánska cesta cez
najkrajšie prírodné parky a krajiny v Európe,
ale mnohé z nich nie sú väčšine turistov dobre
známe. Pútnik, ktorý si zorganizuje cestu po
niektorej z jej trás, má luxusnú možnosť
vybrať si prechádzku pralesom v Badíne
(Slovensko), alebo alternatívnu trasu na
chrbte koňa či dokonca splavovanie Dunaja
na kanoe. Na Stredoeurópskej Mariánskej
ceste
existuje
nespočetné
množstvo
spôsobov ako nadviazať úzke spojenie s
nedotknutou prírodou. Práve tento pocit bol
zrejme inšpiráciou pre výstavbu drevených
artikulárnych kostolov vo Svätom Kríži a
Hronseku (Slovensko), ktoré sú dnes zapísané
na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Pútnik kráčajúci po duchovnej
Stredoeurópskej mariánskej ceste (MáriaÚt,
ViaMariae)
Typické značenie cesty MáriaÚt/ViaMariae
Pokoj v pralese na Slovensku
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Kontaktné informácie
For general media/communication inquiries:

contact@rurallure.eu

Website
www.rurallure.eu

Social Media

@rurallure
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