
Investeerimine 
kultuuripärandi asutuste 
kogukonna osalusse

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni peamine 
rahastamisprogramm „Euroopa horisont“ on eraldanud 
projektile RECHARGE 2,9 miljonit eurot, et edendada 
kogukonna osalust kui majanduslikku lisaväärtust 
kultuuripärandiga tegelevatele asutustele kogu Euroopas. 
Alates 2022. aasta oktoobrist toetab projekt RECHARGE 
kultuuripärandi asutusi rahastamise mitmekesistamisel 
reprodutseeritava ja jätkusuutliku ärimudeli abil, et 
elavdada sektorit ja hankida vajalikud tööriistad selle 
edasiseks arenguks nii digitaalvaldkonnas kui ka kohapeal.

COVID-19 pandeemia on rõhutanud sotsiaalsete väärtuste 
ja kultuuri tähtsust inimeste ühendamisel globaalse kriisi 
ajal. Samuti on see paljastanud kultuuripärandi asutuste 
tohutu potentsiaali kogukondadeni jõudmisel uute 
kaasamisviiside kaudu. Kultuuripärandi asutused loovad 
sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku väärtust, 
võimaldades osalemist ja ühisloomet. Peamine proovikivi 
on selle väärtuse ärakasutamine, lõimides selle iga 
organisatsiooni konkreetsesse ärimudelisse.

RECHARGE tugineb uutele ja olemasolevatele 
kultuuripärandi asutustega seotud kogukondadele ja 
võrgustikele, et kaasata neid kultuuripärandi eluslaborite 
(living labs) kaudu. Nendes laborites katsetatakse ja 
kavandatakse uuenduslikke viise ressursside 
kasutamiseks, et tagada jätkusuutlike tuleviku ärimudelite 
väljatöötamine, keskendudes väärtuse loomisele ja 
integreerimisele igas institutsioonis ning sektoris laiemalt. 
Projekt tutvustab terviklikku lähenemist, kus osalemist 
nähakse võtmeelemendina igas aspektis: rahastamisest 
planeerimise ja juhtimiseni ning säilitamisest 
kommunikatsiooni ja avalikkuse kaasamiseni.

Projekti RECHARGE rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) 
omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti (REA) 
seisukohti. Euroopa Liit ja REA ei vastuta nende eest.

RfCHAHGI 

Projekt edendab muuseumide pandeemiajärgset 
turupositsiooni kogukondades – sotsiaalse ühisloome 
raames töötatakse välja uusi teenuseid, mis vastavad 
kohalikele vajadustele. Tulemusi saab kohandada kõigis 
Euroopa kultuuripärandi asutustes, nii suurtes kui ka 
väikestes, nii linnades kui ka maapiirkondades, mis 
eksponeerivad mis tahes tüüpi kollektsioone ja millel on mis 
tahes tasemel ärimudelitega seotud oskused. Meil on hea 
meel toetada muuseumide tööd, pakkudes analüüse ja 
tõendeid strateegiliste otsuste tegemisel.
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Erasmuse Ülikooli juhitav konsortsium koosneb 10 partnerist 

kuuest Euroopa riigist: Centrum Cyfrowe (Poola); Universidad de 

Valladolid ja Goteo (Hispaania), Netherlands Institute for Sound & 

Vision ja Erasmuse Ülikool (Holland); European Fashion Heritage 

Association ja Museo Del Tessuto di Prato (Itaalia), Creativity Lab 

OÜ ja Sihtasutus Eesti Meremuuseum (Eesti) ning The Hunt 

Museum (Iirimaa).

Nõukokku kuuluvad Diane Drubay (We are Museums, 

Prantsusmaa), Simon Tanner (UCL, Ühendkuningriik), Monika 

Hagedorn Saupe (ICOM-Europe juhatuse liige, Saksamaa), Tere 

Badia (Culture Action Europe, Belgia) ja Merete Sanderhoff (Taani 

rahvusgalerii, Taani).
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