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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
AFC Apulijos kino meno komisija
BŽŪP bendra žemės ūkio politika
KKP kultūros ir kūrybos pramonė
SF Sanglaudos fondas
SP sanglaudos politika
BSP Bendra strateginė programa
BSG bendros strateginės gairės
ENS energinio naudingumo sertifikatas
EŽŪFKP Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
EK Europos Komisija
ECIA Europos kūrybos sektoriaus aljansas
EJRF Europos jūrų reikalų fondas
EJRŽF Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
EP Europos Parlamentas
ERPF Europos regioninės plėtros fondas
ESF Europos socialinis fondas
ESFRI Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūros forumas
ES Europos Sąjunga
IRT informacinės ir ryšių technologijos
VN valstybės narės
VP veiksmų programa
RIS3 pažangiajai specializacijai skirtos mokslinių tyrimų ir inovacijų
strategijos
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MTTP moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
SF struktūriniai fondai
MVĮ mažosios ir vidutinės įmonės
MTIM mokslas, technologijos, inžinerija ir medicina
TPP Apulijos valstybinis teatras (Teatro Pubblico Pugliese)
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SANTRAUKA
Kultūrai tenka paranki vieta – ji yra Europos projekto ekonominių ir politinių sferų sankirtoje.
Kaip ir visuose ekonomikos sektoriuose, kultūros sektoriuje sukuriama gerovė, be to, kultūra
padeda ugdyti kūrybiškumą, užtikrinti socialinę įtrauktį ir geresnį išsilavinimą. Kultūra taip pat
yra veiksminga priemonė skleisti vertybes ir remti viešojo intereso tikslus, kurie apima daugiau
nei vien gerovės kūrimą.
Ekonomikos krizė yra Europos solidarumo galimybių – taigi ir Europos projekto esmės –
išbandymas. Europa turi atgaivinti savo ekonomiką. Tačiau ekonominės konvergencijos
neįmanoma užtikrinti be socialinės sanglaudos. Europa turi užtikrinti, kad piliečiai jaustųsi
bendros kultūros ir istorijos dalimi. ES programų ir biudžeto peržiūra suteikia progą paraginti
valstybes nares siekti Europos vienybės ir apmąstyti, kaip kultūra gali padėti gyvuoti europinei
svajonei.
Vis dėlto, kultūra yra sunkiai apibrėžiama sąvoka. Nors ją galima apibūdinti kaip pažiūrų,
įsitikinimų, papročių, vertybių ir įpročių visumą, kultūra yra ir veiklos sektorius. Kultūros
sektorius arba vadinamasis kultūros ir kūrybos sektorius apima pagrindines meno šakas,
kultūros pramonę (leidybą, muziką, audiovizualinius kūrinius, filmus ir vaizdo žaidimus) ir
kūrybinę pramonę (dizainą, reklamą ir architektūrą) (KEA, 2006 m.).
Įvairių sričių ES politikoje pastaruoju metu į kultūrą imta žvelgti plačiai. Naujausioje Europos
kultūros, inovacijų ir sanglaudos srities politikoje šis indėlis pripažįstamas ir matyti, kad
politika iš esmės keičiasi – vis didesniu mastu pripažįstama, kad įvairios kultūros dimensijos
yra tarpusavyje susijusios ir kad jomis prisidedama prie įvairių ekonominio ir socialinio
gyvenimo aspektų:




kultūra laikoma priemone puoselėti kultūrų dialogą, kūrybiškumą ir tarptautinius
santykius (2007 m. kultūros darbotvarkė);
siūloma laikytis platesnio požiūrio į inovacijas, įskaitant investicijas į dizainą ir kūrybinę
pramonę (2010 m. iniciatyva „Inovacijų sąjunga“);
laikoma, kad kultūra yra patrauklumo veiksnys miestuose ir regionuose, taip pat
laikoma, kad kūrybinės pramonės sektorius yra palankiausias susieti kūrybiškumui ir
inovacijoms (2010 m. komunikatas dėl regionų įnašo į pažangų augimą).

Regionuose ir miestuose – kuriems kultūros srityje tenka svarbi kompetencija – tokios politikos
permainos visapusiškai įsigalėjo (ar netgi juose ir buvo pradėtos).
Tačiau šios permainos yra nepakankamos, ypač kalbant apie lėšų skyrimą su kultūra
susijusioms investicijoms. Nors Europos kultūros politikai skirtas biudžetas yra apytiksliai
1,18 mlrd. EUR (programos „Kultūra“ ir MEDIA ), inovacijų ir sanglaudos politikai skirta
daugiau išteklių (atitinkamai apie 84 mlrd. EUR ir 347 mlrd. EUR). Todėl, atsižvelgiant į
potencialų kultūros politikos įnašą į Europos vystymąsi, į kultūros politiką turėtų būti
investuojama pasitelkiant kitas papildomas programas ir fondus.
2007–2013 m. laikotarpiu sanglaudos politikos tikslams pasiekti ES valstybėms narėms ir
regionams bus paskirstyta 347 mlrd. EUR, iš kurių 6 mlrd. EUR teks kultūros sektoriui 1 . Vis
dėlto, tai neatspindi tikros padėties, kadangi veiksmai kultūros srityje buvo finansuojami ir
pagal ne kultūrai skirtas biudžeto išlaidų kategorijas, pavyzdžiui, inovacijoms ar paramai
verslumui skirtas išlaidų kategorijas.

1

Infoview. Regioninės politikos GD duomenų bazė.
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Kultūra nėra (tik) sektorius – tai išteklius, kaip, pavyzdžiui, aplinka. Jos, kaip ištekliaus, klodais
galima rūpestingai naudotis siekiant įvairių politikos tikslų:





didinti socialinę sanglaudą,
plėsti žinias,
saugoti ir propaguoti paveldą,
vystyti vietos ekonomiką.

Šis tyrimas parodo, kad kultūra užima svarbią vietą vietos, regioninėje ir nacionalinėje
politikoje. Šiame tyrime aprašyti kruopščiai atrinkti atvejai iliustruoja investicijų į kultūrą
skvarbą, parodo, kaip jomis padedama didinti teritorijų patrauklumą, taigi ir tai, kokiu mastu
kultūra yra integruota į valstybių politiką siekiant:





plėtoti kūrybišką verslumą ir ugdyti talentus (Tartu kūrybinės pramonės centras, vaizdo
žaidimų kūrėjams skirtas prototipų fondas Dandi, rizikos kapitalo fondas Berlyne, Nante
veikiantis scenos meno centras);
brandinti inovacijas ir naujus verslo modelius (kūrybinės pramonės vystymo programa
Suomijoje),
skatinti, kad kultūra grindžiamas kūrybiškumas ir kiti sektoriai (IRT, gamybos, turizmo
ir kt.) darytų poveikį vienas kitam (su menine veikla susijęs projektas Kunstgreb
Danijoje, BUDA Fabric Kortreike),
atgaivinti miestų kvartalus ir įvaizdį (Quartier de la Création Nante, Klarendal kvartalas
Arnheme, Temple Bar kvartalas Dubline).

Meninė ir kūrybinė veikla yra svarbiausias kultūros gebėjimo generuoti naujas idėjas veiksnys.
Menininkams ir kūrybinės srities profesionalams būdingi skirtingi požiūriai į tikrovę ir jie ją
supranta įvairiai, o tai gali duoti impulsą pokyčiams, naujoms sampratoms, diferenciacijai, ir,
taigi, inovacijoms. Meninė veikla taip pat daro reikšmingą poveikį politikos vizijoms – tai rodo
politikos vadovų novatoriškas požiūris į meną ir kultūrą Nante ar Kortreike.
Pasitvirtino, kad Europos struktūriniai fondai (SF) atlieka esminį vaidmenį įgyvendinant
kūrybos srities politiką ir projektus. Be ES regioninio finansavimo nebūtų buvę politikos
programos Creative Estonia, Quartier de la Création (Nantas), atgaivinto Temple Bar kvartalo
(Dublinas) ar vaizdo žaidimų kūrėjams skirto prototipų fondo (Dandi). Nanto miestas išleido
18 % savo ERPF lėšų (apie 54 mln. EUR) projektams, susijusiems su miesto renovacija ir
patrauklumo didinimu, įskaitant kultūrinės paskirties vietų sukūrimą. Net Berlynas skyrė 50
mln. EUR kultūrai ir kūrybinei pramonei. Tai yra didelės sumos, visų pirma, palyginti su bendru
400 mln. EUR dydžio Europos programos „Kultūra“ biudžetu. Be to, būtent URBACT ir
INTERREG programos, kurias įgyvendinant naudos gavo visi aptarti miestai, suteikė keitimosi
patirtimi ir mokymosi galimybių.
Miestai ir regionai visoje Europoje plačiai interpretavo sanglaudos politikos požiūrį į kultūrą.
2007–2013 m. sanglaudos politikos reguliavimo sistemoje kultūra daugiausiai (bet ne
išimtinai) siejama su turizmu, kultūros infrastruktūros renovacija (kūrimu), kultūros paslaugų
teikimu ir kultūros turtų (paveldo) apsauga ir vystymu. Joje nenurodomas kultūros kaip
nepriklausomo netechnologinių ar socialinių inovacijų šaltinio potencialas, kultūros įnašas į
miestų atkūrimą ar kultūros ir kūrybos sektorių poveikis ekologiškai ekonomikai.
Nuorodų į kultūrą ES sanglaudos politikos sistemoje ar remiantis ja parengtose VP stoka yra
viena iš pagrindinių kliūčių tam, kad būtų skatinamos investicijos į kultūrą. Be to, kiti veiksniai,
pavyzdžiui, bendro finansavimo reikalavimai, administracinės procedūros, išankstinės sąlygos
ar skaidrumo stoka, laikomi kliūtimis tam, kad SF būtų galima pasinaudoti su kultūra
susijusiems projektams.
Pasiūlymuose dėl 2014–2020 m. sanglaudos politikos dar turi būti pripažintas visapusiškas
kultūros potencialas ir jos vaidmuo remiant ekonomikos vystymąsi ir socialinę įtrauktį. EK
reglamentų projektuose išdėstytame požiūryje pateikta vienintelė nuoroda į kultūrinio paveldo
apsaugą, propagavimą ir plėtimą pagal 6 teminį tikslą „aplinkos apsauga ir tausaus išteklių
naudojimo skatinimas“ (ERPF reglamentas). Tačiau lydimajame dokumente „Bendros
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strateginės programos (BSP) elementai“ labai stengiamasi susieti kultūrą su inovacijomis,
konkurencingumu, tvarumu ir švietimu. ES institucijos neturėtų ignoruoti tokios sąsajos, kuri
turėtų būti BSP ir visų pirma teisiškai privalomuose reglamentuose.
Būsima politikos vizija kultūros srityje tik iš dalies atspindi politikos permainas, kurios
pastaraisiais metais įvyko kultūros, inovacijų ir sanglaudos politikoje – siūloma laikytis
platesnio požiūrio į kultūrą siekiant sustiprinti investicijų į kultūrą ir ekonominių, socialinių bei
su inovacijomis susijusių tikslų sąsajas.
Europai yra iškilę sudėtingi uždaviniai. Ji turi sukurti naujas konkurencinio pranašumo formas,
kad gautų naudos iš perėjimo į žinių ekonomiką ir galėtų susiremti su naujais varžovais
pasaulinėje arenoje. Europa turėtų plėtoti savo konkurencinį potencialą, tuo pačiu išlaikydama
pažadą užtikrinti darnią Europą, kurioje bendrai puoselėjamos ir propaguojamos tokios
vertybės kaip lygybė ir socialinė integracija.
Europa turi milžiniškus kultūros ir kūrybos turtus: stiprią švietimo sistemą, kūrybines įmones,
dinamišką ir kultūriniu požiūriu turtingą visuomenę, gero lygio skaitmeninį raštingumą, stiprias
viešąsias institucijas ir demokratines valdžios sistemas, idėjų, menininkų ir kūrybinių talentų
gausą. Europos prekių ženklai technologijų, mados, turizmo, žiniasklaidos, leidybos, televizijos,
muzikos, dizaino ir architektūros srityse pasaulyje yra vieni iš geriausių. Svarbiausias šio
kultūra grindžiamo kūrybiškumo elementas – menininkų ir kūrybinės srities profesionalų
gebėjimas kirsti ribas, mąstyti alternatyviai, rizikuoti ir puoselėti savo verslumo dvasią.
Europos vis dar laukia išbandymas parodyti, ar ji sugebės kuo geriau pasinaudoti visais šiais
turtais.
Sanglaudos politika turėtų būti remiami vietos sprendimus priimantys asmenys, kurie per
pastaruosius 10 metų rodė, kaip pasitelkiant kultūrą siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų.
Kultūra prisidėjo kuriant novatoriškas darbo vietas, produktus, paslaugas ir procesus
(pažangus augimas). Jai teko kūrybinių idėjų, kuriomis maitinama nauja ekonomika, bet
daromas nedidelis poveikis aplinkai, šaltinio vaidmuo (tvarus augimas). Menas ir kultūra
sudarė sąlygas žmonėms burtis, kad jie galėtų dalytis jausmais ir keistis idėjomis (integracinis
augimas).
Kad būtų kuo geriau išnaudotos kultūros galimybės siekiant regioninės ir vietos plėtros ES ir
Europos valstybėms narėms, regionams ir miestams siūlomos toliau išdėstytos
rekomendacijos, išsamiai plėtojamos pagrindiniame tyrimo tekste.
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1 lentelė. Bendrosios rekomendacijos
Rekomendacijos

Veiksmai

Laikytis plataus
požiūrio į kultūrą

Nacionalinės ir regioninės plėtros strategijose (programose), taip
pat vienoje iš Bendrų nuostatų, ERPF ir ESF reglamentų
konstatuojamųjų dalių pripažinti kultūros kaip tvaraus vystymosi
šaltinio svarbą ir jos indėlį įgyvendinant strategijos „ES 2020“
prioritetus. Nuoroda taip pat turėtų būti įrašyta BSP, siekiant
nustatyti pagrindines taisykles ir pagrįsti pagrindinius veiksmus
kultūros srityje.

Išplėsti inovacijų
apibrėžtį

Į nacionalinės ir regioninės plėtros strategijas (programas), taip
pat į vieną iš Bendrų nuostatų, ERPF ir ESF reglamentų
konstatuojamųjų
dalių
įtraukti
konkrečią
nuorodą
į
netechnologines inovacijas. Nuoroda taip pat turėtų būti įrašyta
BSP, siekiant nustatyti pagrindines taisykles ir pagrįsti
pagrindinius veiksmus netechnologinių inovacijų srityje pagal 1
prioritetą (moksliniai tyrimai ir inovacijos), 8 prioritetą (darbo
vietos), 9 prioritetą (socialinė įtrauktis) ir 10 prioritetą
(švietimas).

2 lentelė. Rekomendacijos Europos lygiu
Rekomendacijos

Veiksmai

Naujas teminis
prioritetas –
kultūros saugojimas
ir propagavimas

Bendrų nuostatų, SF ir EŽŪFKP reglamentuose, taip pat BSP nustatyti
naują teminį prioritetą – saugoti ir propaguoti kultūros išteklius,
įskaitant paveldą, menus, kultūrą ir kūrybos sektorių (profesionalų)
veiklą, siekiant tvarios ekonomikos, ir nustatyti atitinkamus
investavimo prioritetus (teikti paramą ugdant kultūrinius gebėjimus,
švietimui, mokymui ir amatininkystei; kultūros paveldui ir
infrastruktūrai; miestų atkūrimui ir socialinei sanglaudai pasitelkiant
kultūrą; meniniams projektams ir veiklai; verslumui kultūros srityje;
kultūra grindžiamoms inovacijoms).

Remti kūrybą,
galimybę naudotis
kūriniais ir su jais
susipažinti
(2 teminis tikslas)

Į Bendrų nuostatų, ERPF reglamentus ir BSP kaip investavimo
prioritetą pagal IRT skirtą 2 teminį tikslą įtraukti konkrečią nuorodą į
paramą kūrybai, galimybei naudotis kūriniais ir su jais susipažinti.

Integruoti kultūros
vaidmenį aplinką
tausojančioje
visuomenėje
(6 teminis tikslas)

BSP į pagrindinius veiksmus pagal 6 teminį tikslą turėtų būti įtraukta
parama kultūra grindžiamiems meniniams projektams ir iniciatyvoms,
propaguojančioms ekologiškesnę visuomenę ar prisidedančioms prie
ekologiškesnės visuomenės kūrimo.

Plėsti paramą
kultūros
infrastruktūrai
(6 teminis tikslas)

ERPF reglamente ir BSP kaip vieną iš pagrindinių investavimo
prioritetų pagal 6 teminį tikslą (aplinka) įrašyti paramą kultūros
infrastruktūros kūrimui, renovacijai ir propagavimui.

Pripažinti kultūros
vaidmenį siekiant
užimtumo,
socialinių inovacijų
bei integracinio
augimo ir užtikrinti
atitinkamą paramą

ESF reglamente ir BSP į pagrindinius investavimo prioritetus pagal 8
teminį tikslą (darbo vietos) įtraukti paramą meninei veiklai. BSP
pagrindinius veiksmus turėtų sudaryti, be kita ko, parama užimtumui
kultūros, meno ir kūrybiniame sektoriuose ir kultūros bei kūrybinių
gebėjimų naudojimui nekūrybiniuose sektoriuose siekiant sudaryti
palankesnes sąlygas darbuotojams ir įmonėms prisitaikyti prie
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(8, 9 ir 10 teminiai
tikslai)

pokyčių.
ESF reglamente ir BSP į investavimo prioritetus pagal 9 teminį tikslą
(socialinė įtrauktis) integruoti paramą socialinei įtraukčiai pasitelkiant
kultūra grindžiamas iniciatyvas. Pagrindinius veiksmus BSP, be kita
ko, turėtų sudaryti parama kultūros ir meno projektams, kuriais būtų
sudaromos palankesnės sąlygos galimybei naudotis kultūros
vertybėmis, kultūrų dialogui ir socialinei integracijai.
BSP į su švietimu susijusius investavimo veiksmus pagal 10 teminį
tikslą (švietimas) įtraukti paramą kultūrinėms kompetencijoms ir
gebėjimams, kuriais prisidedama prie netechnologinių ir socialinių
inovacijų.

2

Stiprinti viešų
suinteresuotųjų
subjektų
institucinius
gebėjimus kultūros
srityje (11 teminis
tikslas)

Tarp tų subjektų, kurių gebėjimai turėtų būti stiprinami (gebėjimų
stiprinimas), įtraukti nuorodą į kultūros srities suinteresuotuosius
subjektus. Tokia nuoroda turėtų būti įrašyta į pagrindinius BSP
veiksmus pagal 11 teminį tikslą.

Remti kultūros
vaidmenį
modernizuojant
viešąsias paslaugas
(11 teminis tikslas)

BSP į pagrindinius veiksmus pagal 11 teminį tikslą (viešasis
administravimas) įtraukti paramą visose politikos srityse viešųjų
paslaugų modernizavimui pasitelkiant kultūrą ir kūrybiškumą.

Nustatyti ERPF 5 %
procentinę dalį, kuri
turėtų būtų
skiriama miestų
plėtrai kultūros
srityje

ERPF reglamente nurodyti, kad VN nustatytų ERPF 5 % procentinę
dalį, kuri būtų skirta miestų plėtrai su kultūra susijusios veiklos
srityje.

Įtraukti visų lygių
kultūros srities
suinteresuotuosius
subjektus

Į Europos partnerystės elgesio kodeksą (EPEK) tarp tų subjektų, kurie
turi dalyvauti vedant derybas dėl SF bei VP ir juos
naudojant (įgyvendinant), įtraukti konkrečią nuorodą į kultūros srities
suinteresuotuosius subjektus (įskaitant regioniniu ir vietos lygmeniu).

Užtikrinti, kad būtų
atsižvelgta į
kokybinį poveikį

Bendrų nuostatų reglamente, Bendroje strateginėje programoje ir SF
reglamentuose turėtų būti nurodyta kokybinio poveikio svarba ir
nustatyti rodikliai ar kitos priemonės tam poveikiui įvertinti.

Didinti
informuotumą apie
investicijų į kultūrą
potencialą, siekiant
maksimaliai
pasinaudoti
struktūriniais
fondais

Reikėtų imtis konkrečių iniciatyvų ES lygmeniu siekiant užtikrinti, kad
ES institucijos, VN ir regionai suprastų vietos lygmeniu vystomos
kultūros svarbą ir kad kultūra būtų minima SP dokumentuose, –
pavyzdžiui, bendradarbiaujant su tokiais Europos tinklais kaip ECIA,
Eurocities ar Culture Action Europe ir Regionų komitetu sukurti SF ir
kultūrai skirtą socialinę platformą; kiekvienoje Europos šalyje skirti
ambasadorių, atsakingą už veiksmų SF ir kultūros srityje
propagavimą; pradėti įgyvendinti ad hoc Europos vidutinės trukmės
iniciatyvą (pavyzdžiui, ryšių kampaniją ar renginį), kuri suburtų vietos
ir regiono politinius vadovus, remiančius investicijas į kultūrą; rengti
tikslinius renginius per Atvirų durų dienas 2 , kuriuose būtų
informuojama apie SF svarbą kultūrai.

Europos miestų ir regionų savaitė (http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm).
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3 lentelė. Rekomendacijos valstybių narių (regioniniu ar vietos lygmeniu)
Rekomendacija

Veiksmai

Stiprinti
partnerystės
principą ir
aktyvinti
kultūrinės veiklos
vykdytojų
dalyvavimą

Teritoriniame pakte nustatyti išsamias nuostatas, kuriose būtų
numatyta, kad kultūros srities suinteresuotieji subjektai dalyvautų
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programas.

Įtraukti kultūros
sritį į veiksmų
programas
nacionaliniu ir
regioniniu
lygmeniu

Į nacionalines ir regionines veiksmų programas įtraukti prioritetinę
kryptį arba pagrindinius investavimo veiksmus kultūros srityje.

Įtraukti KKP į
pažangios
specializacijos
strategijas

VN ir regionai turėtų įtraukti KKP į RIS3, atsižvelgdami į 2012 m.
pažangiajai specializacijai skirtų strategijų gaires, ir, kaip
pasiūlyta tose gairėse, nustatyti KKP regioninius išteklius, įtraukti
į sprendimų priėmimo procesą visus kultūros srities
administracinius bei politinius subjektus ir laikytis strateginio ir
integracinio požiūrio į investicijas bei finansinių išteklių naudojimą
šiame sektoriuje.

Sukurti kultūros ir
kūrybos
sektoriams skirtas
novatoriškas
finansines
priemones

Į veiksmų programose numatytus veiksmus įtraukti skatinimą
sukurti KKP skirtą novatorišką finansinę priemonę.

Procentinę
struktūrinių fondų
biudžeto dalį skirti
gebėjimų
stiprinimo
veiksmams

Skirti partnerystės sutarčių ir veiksmų programų biudžeto dalį
tam, kad būtų parengtas specialus mokymas ir kultūros sektoriaus
rėmimo veiksmai siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis
SF. Taip pat kiekviename regione turėtų būti organizuojami
gebėjimų stiprinimo veiksmai kultūros politikos pareigūnams ir
valdymo institucijoms.

Į gebėjimų
stiprinimo
veiksmus įtraukti
mokymą
stebėsenos,
vertinimo ir
rodiklių klausimais

Skirti lėšų specialiems mokymo kursams, skirtiems stebėsenos ir
vertinimo klausimams kultūros srityje (pvz., paveldo, meno,
kultūros ir kūrybos pramonės (profesionalų)).
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