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Argitalpen hau ekoizteko 
Europako Batzordearen 

laguntzak ez du edukien 
babesa ematen, egileen 

ikuspegiak soilik islatzen 
dituelarik, eta Batzordea ez 

da bertan jasotako 
informazioaren erabileraren 

erantzule egiten.
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EUROPAKO 
KULTUR 
ONDAREAREN 
GAITASUNEN 
ALIANTZA

Sare Sozialak



PORTUGAL
ADRAL

FRANTZIA
Université Sorbonne 

Paris 13 Nord 
ICOMOS

HERBEREAK
Erasmus 

Universiteit 
Rotterdam

ESPAINIA
Universitat de 

Barcelona 
(COORDINATOR)
Eusko Jaurlaritza

IRLANDA
Department of Housing, 
Local Government and 

Heritage
The Heritage Council

ERRUMANIA
National Institute of 
Heritage RomaniaESLOVENIA

Institute for the 
Protection of Cultural 
Heritage of Slovenia

ALEMANIA
NEMO / DMB

Kultur und Arbeit
Verband der Restauratoren
Freie Hansestadt Bremen

SUEDIA
Göteborgs Universitet

Västra Götaland

AUSTRIA
Academy of 

Fine Arts 
Vienna

ITALIA
Fondazione Scuola dei Beni

e delle Attività Culturali
Regione Toscana

Università di Genova
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

LETONIA
National Heritage 

Board of Latvia

FINLANDIA
Museovirasto – Finnish 

Heritage Agency

BELGIKA
ENCATC
E.C.C.O.
ERRIN

European Historic 
Houses
FARO

Helburuak
Patzuergoa

Nori zuzendua
CHARTER Aliantzaren proiektua 
Ondare Kulturalen sektorea osatzen 
duten eragile desberdinei eta bere 
garapenerako beharrezkoak diren 
gaitasunen hobetzeari zuzenduta 
dago:

Lanbide 
Heziketa

Bestelako 
Erasmus+ 
Proiektuak

Erakunde 
publikoak

Unibertsitateak, goi 
mailako hezkuntza 

institutuak eta 
akademiak
Irakasleak, 

hezitzaileak eta 
ikerlariak

Sareak
Hezkuntza, 

Eskualdeak, Kultur 
Ondarea, Politika eta 

administrazioa 
sareak, Museoak

Ikasleak
Gradu eta masterreko 
ikasleak, Lizentziatuak, 

Lanbide eta ikasketa 
gaurkotzeak , doktorego 

ikasleak, batez ere ondare 
kulturalaren kudeaketa 

eta kontserbazioa 
bermatzen duten 

fakultateak 

Politika 
arduradunak

Erkidego, 
nazional eta 

europar mailan

Ondare Kulturaleko 
Industria eta  Profesionalak

Arkeologoak, arkitektoak, paisai- 
arkitektoak eta 

kontserbatzaile-zaharberritzaileak, artisau 
zaharberritzaileak, arte historialariak, 

antropologoak, artxibozainak, liburuzainak 
eta beste espezialista batzuk, 
museoetako profil guztietako 

profesionalak (hezitzaileak, komisarioak, 
dokumentalistak, etab.), ondare 

kudeatzaileak eta planifikatzaileak, 
bitartekariak, ondare interpretariak, 

digitala eta informatika, etab. 

CHARTER-ak  Kultur 
Ondarearen eragile diren 
Europako 47 taldeburu 
biltzen ditu (28 
osotasuneko bazkide 
diren partaideak + 19 
partaide asoziatuak)

Kide elkartuak

ICCROM - ICOM – ENCoRE – Europa Nostra – 
European Association for Architectural Education – 
Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti 
Culturali (Italy) – Office of Public Works (Ireland) – 
Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del 
Libro (Italy) – Historic Environment Scotland – 
Regione Lombardia (Italy) - Viceconsejería de Cultura 
y Patrimonio Cultural. Gobierno de Canarias (Spain) - 
Complexul National Muzeal ASTRA (Romania) - 
ART-ER Attractiveness Research Territory - 
Emilia-Romagna (Italy) - Pôle patrimoine. Réseau de 
coopération des acteurs du patrimoine culturel en 
Pays de la Loire (France) - Teatro Pubblico Pugliese 
(Italy) - EXARC - Experimental Archaeology (The 
Netherlands) - Swedish Association for Building 
Conservation Contractors and Consultants (Sweden) 
- Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de 
Ciências e Tecnologia. Dep Conservação e Restauro 
(Portugal) - CULTLAB - The Laboratory for the Study 
and Conservation of Ancient & Modern Cultural 
Properties. University of West Attica Faculty of 
Applied Arts and Culture  (Greece)

Ondare kulturalaren sektorearen beharrak kartografia batean antolatzea du helburu gaitasunen 
gabeziak eta desorekak identifikatzeko, lehendik aktibo dauden Ondare Kulturalaren esparruko 
profesionalentzat prestakuntza-programak garatzeko helburuarekin. 

Hezkuntza sistema indartzea eta bere hezkuntza planak eta ikasketa helburuak egokitzea 
sektorearen benetako beharren arabera.  

Ondare Kulturalaren sektorearen kartografia erabili garapen profesional kualitatiboa emateko eta 
ziurtatzeko. Ikusgarritasun estatistiko eta ekonomikoak Ondare Kulturalaren esparruko 
profesionalen balioa erakutsiko du eta horrek ziurtatuko du horren arabera ordaintzen dela.

Ondare Kulturalaren esparruan aurkitutako konpetentzien eta gaitasunen onarpena erraztuko duten 
metodologia eta alor trasferigarri bat sortzea. 

Oinarrizko eta zeharkako gaitasunak hobetzeko sarbidea erraztea eta partekatzea, gaitasunen 
sistematizazioa eta mugikortasuna bultzatzea Europa mailan. 

Ikustarazi Ondare Kulturalaren potentziala eta balioa etorkizun iraunkorra sortzeko eta Europa mailan 
gizarte kohesioa sustatzeko. Ondare Kulturala ezinbestekoa da gizarte, ekonomia eta ingurumenaren 
iraunkortasuna lortzeko. 

Kultura ondarearen inguruko politika gomendioak sortzea eta Europear Batasun mailan defendatzea 
egungo eta etorkizuneko sektoreko langile eta ikasle guztion onurarako.

CHARTER - Kultur Ondarea
Prestakuntza, Hezkuntza eta 
rolak hobetzeko ekintzak, 
Erasmus + -ek 
finantzatutako proiektua da, 
2021eko urtarriletik hasita 
2024ko abendura arte 
iraungo duena.

CHARTERek Ondare 
Kulturalaren sektoreko 
gaitasun estrategia integrala 
eta iraunkorra sortzea du 
helburu, Europak ekonomia 

eta gizarte iraunkorrak 
laguntzeko beharrezkoak 
diren kultur ondarearen 
gaitasunak izan ditzan, 
zeharkako gaitasunak barne, 
hala nola digitalak / 
teknologikoak eta ekonomia 
berdea / urdina

Lankidetza estrategikoa  eta 
planteamendu berritzaileak 
konbinatuz, proiektuak 
hezkuntza, lanbide sistema 
eta enplegatzaileen beharren 

arteko tarteak hurbilduko 
ditu.  

CHARTER Aliantzak Europa 
mailan, bai nazio bai eskualde 
mailan eragina ziurtatzeko 
metodologiak eta emaitzak 
txertatuko ditu, horrela 
Europako ondasun kultural 
material eta ez materiala 
modu iraunkorrean babestu, 
sustatu eta ahalbidetzeko 
helburuarekin. 
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