
RUSTIK executará 14 Living Labs para  
fomentar as transicións de sustentabilidade  
nas comunidades rurais 

  

 

RUSTIK (Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for 
improved policy processes/Transicións de Sustentabilidade Rural a través da 
Integración do Coñecemento para procesos de políticas mellorados) é un proxecto 
de investigación transdisciplinario de catro anos.  

O proxecto ten como obxectivo permitir que os actores e administracións presentes 
nas comunidades rurais deseñen mellores estratexias, iniciativas e políticas que 
fomenten as transicións de sustentabilidade das áreas rurais. 

O proxecto, financiado polo programa Horizon Europe, prevé unha análise dos 
requisitos de adaptación actuais e o apoio de procesos efectivos de elaboración de 
políticas rurais para unha mellor comprensión das diferentes funcionalidades e 
características rurais, así como os potenciais e desafíos das zonas rurais. Medio, 
clima-enerxía, socioeconómico e dixital serán as principais vías de transición 
estudadas no proxecto. 

Living Labs en 14 rexións piloto europeas, en 10 países europeos, será o elemento 
central para xerar novos coñecementos sobre a diversidade rural e as 
transformacións sociais. Os Living Labs de RUSTIK traballarán na identificación de 
novos datos, métodos de recompilación de datos, combinados con fontes de datos 
actuais para establecer indicadores relevantes. O proxecto tamén se centrará na 
integración e difusión de datos, para que a información e a análise sexan accesibles 
e valiosos para os actores e os encargados de formular políticas; e mellorar a 
avaliación do impacto rural. O obxectivo final é mellorar as estratexias políticas e as 
estruturas de goberno. Para iso, prevense 3 fases secuenciais: revisión situacional, 
experimentación de datos e aprendizaxe de políticas. 

En outubro de 2022, os socios académicos do proxecto reuníronse para a reunión de 
lanzamento organizada en Frankfurt polo coordinador do proxecto, o Instituto de 
Investigación para o Desenvolvemento Rural (en inglés, IfLS). 

 

Un consorcio multidisciplinar 

O consorcio involucra a 30 organizacións asociadas. Oito universidades e catro 
institutos de investigación brindan experiencia científica nos campos do 
desenvolvemento rural, a planificación espacial e os informes, o proceso de 
políticas, o cambio climático e a sustentabilidade; dúas pemes baseadas no 
coñecemento contribúen a iso con tecnoloxías e enfoques listos para aplicar; e dúas 
ONG actúan como intermediarios entre a universidade e as pemes. 



Os socios integrados locais e rexionais aseguran unha implementación do proxecto 
orientada á práctica. Está composto por socios de cinco administracións públicas 
locais ou rexionais, dous grupos de acción local (GAL), tres asociacións empresariais 
e tres axencias de desenvolvemento rexional. 

Dúas organizacións coordinadoras europeas que representan ás partes interesadas e 
as rexións rurais de montaña (Euromontana) e a asociación europea LEADER para o 
desenvolvemento rural (ELARD) son multiplicadores clave cara a outras rexións 
europeas e, en particular, apoian a difusión cara á Unión Europea. 

Os esforzos do consorcio contribuirán a mellorar as ferramentas e enfoques 
políticos europeos existentes, sobre todo para apoiar o Pacto Verde Europeo, a 
Estratexia Dixital Europea, o Alicerce Europeo de Dereitos Sociais e a Visión a longo 
prazo da UE para as Zonas Rurais da Unión Europea, a política de cohesión da UE, a 
política agrícola común e, en particular, o fondo europeo de garantía agrícola 
(FEAGA). 

	 

	 
	 
Seguir o proxecto:	 
https://twitter.com/RustikHEU		 
https://www.linkedin.com/company/rustikheu/		 
https://www.facebook.com/rustikhe		 
http://rustik-he.eu/	 


