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EURÓPA TANÁCS
KULTURÁLIS ÚTVONALAI

A PROGRAM SZERKEZETE

Az Európa Tanács meghatározza a program által végrehajtandó szakpolitikákat. 1949-ben alapították, Európa legrégebbi nemzetközi szervezete, amely az egész
kontinensre kiterjed. 47 tagállama azért fogott össze,
hogy „megóvja és megvalósítsa azokat az eszméket és
elveket, amelyek közös örökségük és elősegítse a gazdasági és társadalmi fejlődésüket” (1949-es Alapszabály).
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A 2010-ben létrehozott, a Kulturális Útvonalakról szóló
kibővített Részleges megállapodás (EPA) az Európa Tanács
politikai iránymutatásait követi, meghatározza a program
stratégiáját és odaítéli az „Európa Tanács Kulturális Útvonala”
minősítést. Ez nyitva áll az Európa Tanács azon tagjai és nem
tagországai számára, amelyek politikai támogatást nyújtanak
a nemzeti, regionális és helyi kezdeményezéseknek a kultúra
és az idegenforgalom előmozdítására. Jelenleg az EPA 33
tagállammal és 3 megfigyelő állammal rendelkezik.
Az Európa Tanács és az Európai Unió közötti közös
programok legyüttműködési lehetőséget teremtenek a
Kulturális Útvonalakról szóló kibővített Részleges megállapodás
és az Európai Bizottság közötti együttműködésre, fenntartható
projektek létrehozására, amelyek elősegítik az európai kulturális,
társadalmi és környezeti fejlődést.
A luxemburgi Neumünster-apátságban található Kulturális
Útvonalak Európai Intézete (EICR) az Európa Tanács és a
Luxemburgi Nagyhercegség kormánya közötti megállapodás
alapján 1998-ban létrehozott adminisztratív ügynökség. Az
Intézet tanácsot ad a már tanúsítvánnyal rendelkező Kulturális
Útvonalaknak, segítséget nyújt az új projektekhez, képzési és
láthatósági programokat szervez az útvonalak kezelői számára
és egy egyetemi hálózatot koordinál.

www.coe.int/routes

JUNE 2019 Images credits: © Shutterstock / Cultural Routes Associations, EICR.

Az Európa Tanács Kulturális Útvonalak programja különböző
pilléreken alapul:
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Az Európa Tanács a kontinens meghatározó emberi
jogi szervezete. 47 tagállamból áll, amelyek közül 28
az Európai Unió tagja. Az Európa Tanács valamennyi
tagállama aláírta az Emberi Jogokról Szóló Európai
Egyezményt, amely az emberi jogok, a demokrácia
és a jogállamiság védelmére irányuló szerződés.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága felügyeli az
egyezmény végrehajtását a tagállamokban.

AZ EURÓPAI KULTURÁLIS ÚTVONALAK
CÉLJA ÉS ÉRTÉKEI
Az Európa Tanács által 1987-ben útjára indított Kulturális
Útvonalak program egy térbeli és időbeli utazáson keresztül mutatja
be, hogy Európa különböző országainak öröksége hogyan járul hozzá
a közös kulturális örökséghez.
A Kulturális Útvonalak az Európa Tanács alapvető értékeit
valósítják meg/ültetik át a gyakorlatba: az emberi jogokat, a
kulturális demokráciát, a kulturális sokszínűséget és az identitást,
valamint a határokon és évszázadokon átívelő kölcsönös cseréket és
gazdagodást. A kultúrák közötti párbeszéd csatornáiként működnek,
valamint elősegítik az európai kulturális identitás jobb megismerését
és megértését.
A Kulturális Útvonalak megőrzik és erősítik Európa természeti és
kulturális örökségét mint az életkörülmények javításának tényezőjét,
valamint a kulturális, társadalmi és gazdasági fejlődés forrását.
Elősegítik a fenntartható fejlődés elvárásainak megfelelő kulturális
turizmust.

TEVÉKENYSÉGEK
A Kulturális Útvonalak programján keresztül az Európa Tanács
modellt kínál a kulturális és idegenforgalmi menedzsment számára.
Az ülések, képzések, szemináriumok és fórumok rendszeres
időközönként szerveződnek a kulturális és gazdasági fejlődés,
a fenntartható turizmus és az európai polgárság támogatására
irányuló közös, innovatív stratégiák kialakítása és a tapasztalatcserék
elősegítése érdekében.
A Kulturális Útvonalak olyan kiterjedt hálózat részét képezik,
amely lehetővé teszi a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint
egyesületek és gazdasági szereplők széles körének szinergiáját.
A program az Európai Unióval és a meghatározó nemzetközi
szervezetekkel való hatékony együttműködés által gazdagodik.

2019 júniusa óta 38 Európa Tanácsa tanúsított Kulturális Utvonala
van, amelyek az európai emlékezet, a történelem és az örökség
változatos témáit ölelik fel, miközben hozzájárulnak a mai Európa
sokszínűségéhe.

A kibővített Részleges
megállapodás 33 tagállama
(zárójelben a csatlakozás éve):
Andorra (2012)
Ausztria (2011)
Azerbajdzsán (2011)
Bosznia és Hercegovina (2016)
Bulgária (2011)
Ciprus (2011)
Finnország (2018)
Franciaország (2011)
Görögország (2011)
Grúzia (2016)
Horvátország (2016)
Lengyelország (2017)
Lettország (2019)
Litvánia (2012)
Luxemburg (2011)
Magyarország (2013)
Monaco (2013)
Montenegró (2011)
Németország (2013)
Norvégia (2011)
Olaszország (2011)
Orosz Föderáció (2011)
Örményország (2015)
Portugália (2011)
Románia (2013)
San Marino (2017)
Spanyolország (2011)
Svájc (2013)
Szentszék (2018)
Szerbia (2012)
Szlovák Köztársaság (2014)
Szlovénia (2011)
Törökország (2018)
3 Megfigyelő Állam a kibővített
Részleges megállapodáshoz:
Albánia (2019)
Írország (2019)
Svédország (2019)

TANÚSÍTVÁNY
A tanúsítvánnyal rendelkező Kulturális
Útvonalakat háromévente értékelik. Az
új Kulturális Útvonalaknak az Európa
Tanács ítéli oda a tanúsítványt, számos
kritériumnak való megfelelés alapján. A
pályázó útvonal:
 lyan európai értékeket reprezentáló
O
témát mutasson be, amely Európa
legalább három országát érint;
T
émája legyen határokon átívelő,
multidiszciplináris tudományos kutatás
tárgya;
J
áruljon
hozzá
az
európai
emlékezet, a történelem és az
örökség megismeréséhez, valamint
Európa jelenlegi sokszínűségének
értelmezéséhez;
Támogassa a fiatalok kulturális és
oktatási cseréjét;
J áruljon hozzá példaértékű és innovatív
projektek kidolgozásához a kulturális
turizmus és a fenntartható kulturális
fejlődés területén;
S
egítse elő turisztikai termékek
fejlesztését különböző célközönségek
számára.

Tanúsított Kulturális
Útvonalak (zárójelben a
tanúsítvány megszerzésének
éve):
Santiago de Compostela
zarándok útvonalak (1987)
A Hanza (1991)
Viking kulturális útvonal
(1993)
Via Francigena (1994)
Az andalúz örökség útjai
(1997)
Föníciaiak útvonala (2003)
A vas útja a Pireneusokban
(2004)
Európai Mozart utak (2004)
Európai zsidó örökség útja
(2004)
Az olajfa útvonalai (2005)
Cluny helyszínek Európában
(2005)
Tours-i Szent Márton útvonal
(2005)
VIA REGIA (2005)
TRANSROMANICA (2007)
Iter Vitis (2009)
A ciszterci apátságok európai
útja (2010)
Európai temetők útvonala
(2010)
Európai történelmi
fürdővárosok útja (2010)
Őskori barlangrajzok útjai
(2010)
Szent Olav útja (2010)
A kerámia európai útja (2012)
A hugenották és valdensek
nyomában (2013)
A megalitikus kultúra európai
útvonala (2013)
ATRIUM (2014)
Réseau Art Nouveau hálózat
(2014)
Via Habsburg (2014)
Napóleon cél (2015)
V. Károly császár európai
útvonala (2015)
Robert Louis Stevenson
nyomában (2015)
Római császárok és a Duna
borút (2015)
A „Grande Région” erődített
városai (2016)
Impresszionizmus útvonalak
(2018)
Via Charlemagne (2018)
A Felszabaduláshoz
Európában út (2019)
A vasfüggöny útja (2019)
Az európai ipari örökség útja
(2019)
Le Corbusier úticél (2019)
Reformációs útvonalak (2019)

