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RUTE CULTURALE
ALE CONSILIULUI EUROPEI

STRUCTURA PROGRAMULUI

Consiliul Europei definește politicile care urmează a fi implementate prin program. Înființat în 1949, Consiliul este cea mai veche
organizație internațională din Europa și acoperă întregul continent.
Cele 47 de state membre s-au reunit în scopul „protejării și realizării
idealurilor și principiilor care reprezintă patrimoniul lor comun și în
scopul susținerii progresului economic și social“ (Statut din 1949).
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Directoratul General al Democrației
F-67075 Strasburg
Institutul European de Rute Culturale
Abbaye de Neumünster
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Acordul Parțial Extins (APE) privind Rutele Culturale înființat
în 2010 urmărește orientările politice ale Consiliului Europei,
decide strategia programului și acordă certificarea „Rutei Culturale
a Consiliului Europei“. Este deschis statelor membre și statelor
nemembre ale Consiliului Europei cu scopul de a acorda sprijin
politic inițiativelor naționale, regionale și locale pentru promovarea
culturii și a turismului. În septembrie 2018, APE înregistra 32 de
state membre.

www.coe.int/routes

Programele comune ale Consiliului Europei și Uniunii
Europene susțin cooperarea dintre APE privind Rutele Culturale și
Comisia Europeană pentru stabilirea de proiecte sustenabile care
favorizează dezvoltarea culturală, socială și a mediului în Europa.
Institutul European de Rute Culturale (IERC), situat în
centrul cultural Neumünster Abbey din Luxemburg, este agenția
tehnică înființată în 1998 în baza unui acord încheiat între Consiliul
Europei și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg. Institutul oferă
consultanță pentru Rutele Culturale deja certificate, oferă asistență
pentru proiecte noi, organizează activități de formare și asigurare
a vizibilității pentru administratorii de rute și coordonează o rețea
universitară.
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Programul de Rute Culturale ale Consiliului Europei se sprijină pe
diferiți piloni:

ENG

www.coe.int

Consiliul Europei este principala organizație
privind drepturilor omului de pe continent. Acesta
cuprinde 47 de state membre, din care 28 sunt
membre al Uniunii Europene. Toate statele membre
ale Consiliului Europei au ratificat Convenția
privind drepturile omului, un tratat menit să
protejeze drepturile omului, democrația și statul
de drept. Curtea Europeană a Drepturilor Omului
supraveghează implementarea convenției în statele
membre.

Rute Culturale Certificate
(după anul certificării):

OBIECTIVE ȘI VALORI
ALE CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND RUTELE CULTURALE
Programul de Rute Culturale lansat de Consiliul Europei în 1987
demonstrează, printr-o călătorie în spațiu și timp, modul în care
patrimoniul din diferite țări ale Europei contribuie la un patrimoniu
cultural comun.
Rutele Culturale pun în practică valorile fundamentale ale
Consiliului Europei: drepturile omului, democrația culturală,
diversitatea culturală și de identitate și schimburile reciproce și
îmbogățirea culturală peste granițe și secole. Acestea acționează
drept canale pentru dialogul intercultural și promovează o mai bună
cunoaștere și înțelegere a identității culturale europene.
Rutele Culturale conservă și consolidează patrimoniul natural
și cultural al Europei ca factor de îmbunătățire a mediului de viață
și ca o sursă de dezvoltare culturală, socială și economică. Acestea
promovează turismul cultural care se încadrează în dezvoltarea
durabilă.

ACTIVITĂȚI
Prin Programul său de Rute Culturale, Consiliul Europei oferă un
model de management cultural și turistic. Sunt organizate periodic
reuniuni, cursuri de formare, seminarii și forumuri pentru a promova
schimburile și dezvoltarea de strategii comune și inovatoare de
susținere a dezvoltării economice și culturale, a turismului durabil și a
cetățeniei europene.
	Rutele Culturale fac parte dintr-o rețea extinsă care permite
sinergii între autoritățile naționale, regionale și locale și o gamă largă
de asociații și actori economici.
Programul beneficiază de o cooperare eficientă cu Uniunea
Europeană și cu principalele organizații internaționale.

Până în septembrie 2018 s-au înregistrat 33 de Rute Culturale
Certificate ale Consiliului Europei, care acoperă diverse teme
ale memoriei, istoriei și patrimoniului european contribuind în
același timp la diversitatea Europei de astăzi.

32 de state membre ale
Acordului Parțial Extins (anul
aderării):
Andorra (2012)
Armenia (2015)
Austria (2011)
Azerbaidjan (2011)
Bosnia și Herțegovina (2016)
Bulgaria (2011)
Croația (2016)
Cipru (2011)
Finlanda (2018)
Franța (2011)
Georgia (2016)
Germania (2013)
Grecia (2011)
Sfântul Scaun (2018)
Ungaria (2013)
Italia (2011)
Lituania (2012)
Luxemburg (2011)
Monaco (2013)
Muntenegru (2011)
Norvegia (2011)
Polonia (2017)
Portugalia (2011)
România (2013)
Federația Rusă (2011)
San Marino (2017)
Serbia (2012)
Republica Slovacă (2014)
Slovenia (2011)
Spania (2011)
Elveția (2013)
Turcia (2018)
Statele care au statutul de
Observator în cadrul Acordului
Parțial Extins sunt:
Albania (2019)
Irlanda (2019)
Suedia (2019)

CERTIFICARE
Rutele Culturale Certificate sunt
evaluate la fiecare trei ani. Noile Rute
Culturale sunt certificate de Consiliul
Europei, pe baza respectării unor
criterii:
 e a ilustra o temă reprezentativă a
d
valorilor europene și comună pentru cel puțin trei țări din Europa;
e a face obiectul unei cercetări
d
științifice transnaționale și multidisciplinare;
 e a îmbunătăți memoria, istoria și
d
patrimoniul european și contribui
la interpretarea diversității actuale
a Europei;
 e a sprijini schimburile culturale și
d
educaționale pentru tineri;
 e a dezvolta proiecte exemplare
d
și inovatoare în domeniul turismului cultural și al dezvoltării culturale
durabile;
 e a dezvolta produse turistice care
d
vizează diferite grupuri.

Rute de pelerinaj Santiago de
Compostela (1987)
Liga Hanseatică (1991)
Rutele vikingilor (1993)
Via Francigena (1994)
Rutele El legado andalusí
(1997)
Ruta fenicienilor (2003)
Ruta fierului din Mții Pirinei
(2004)
Itinerare europene ale lui
Mozart (2004)
Ruta europeană a moștenirii
evreiești (2004)
Ruta Sf. Martin din Tours
(2005)
Ruta clunisienilor în Europa
(2005)
Rutele măslinilor (2005)
Via Regia (2005)
TRANSROMANICA (2007)
Ruta Iter Vitis (2009)
Ruta europeană a bisericilor
cisterciene (2010)
Ruta europeană a cimitirelor
(2010)
Rute ale artei preistorice
rupestre (2010)
Ruta europeană a orașelor
istorice termale (2010)
Calea Sfântului Olav (2010)
Ruta europeană a ceramicii
(2012)
Ruta europeană a culturii
megalitice (2013)
Pe urmele hughenoților și
waldensienilor (2013)
ATRIUM (2014)
Rețeaua Art Nouveau (2014)
Via Habsburg (2014)
Ruta împăraților romani și
Ruta Dunăreană a vinului
(2015)
Rute europene ale
împăratului Carol al V-lea
(2015)
Destinația Napoleon (2015)
Pe urmele lui Robert Louis
Stevenson (2015)
Orașe fortificate din Grande
Region (2016)
Ruta Impresionismului (2018)
Via Charlemagne (2018)

