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KOKKUVÕTE 
 

Käesolev uuring vastab Euroopa Parlamendi nõudmisele hinnata põhjalikult Euroopa 

kultuuripealinna programmi pikaajalist mõju selle võõrustajate jaoks. Uuringu peamine 

eesmärk on uurida kultuuripealinna võõrustajate kohta avaldatud rikkalikku materjali, et 

selgitada välja levinumad edu saavutamise viisid, anda ülevaade tulemuslikust 

kultuurilisest, majanduslikust, sotsiaalsest ja poliitilisest pikaajalisest mõjust ning teha 

kindlaks, millised on korduvad probleemid. 

 

Peamised järeldused 

Ajalugu ja areng 

 

ELi tasandil võib Euroopa kultuuripealinna programmi tegevus- ja õigusraamistiku 

laiendamise jagada kolme etappi.  

 

 1. etapp (1985–1996): sihtkohad valiti valitsustevahelise tegevuse käigus, 

õigusraamistik puudus. Tüüpiliselt valis linna liikmesriik, enamasti ei jäänud 

kultuuripealinna algatuste rahastamiseks ja arendamiseks piisavalt aega. 

 

 2. etapp (1997–2004): alates 1998. aastast võeti kasutusele valikukriteeriumid ja 

pakkumise tähtajad, mis oluliselt suurendasid linnade ambitsioone ja kultuuripealinna-

programmide mahtu. Programmid olid ka esinduslikumad, kuna need lisati ELi 

olulisema(te)sse kultuuriprogrammi(desse). 

 

 3. etapp (2005–2019): koostati programmi esimene õigusraamistik, millest sai 

ühenduse tegevuskava ning milles sätestati ametlikud Euroopa mõõtme tingimused. 

Selle aja jooksul on valiku-, järelevalve- ja hindamisprotsesse täpsustatud ja 

parandatud.  

 

2013. aastal ajakohastasid Euroopa Parlament ja nõukogu ning Euroopa Komisjon 

kultuuripealinna programmi järgmise, ajavahemikku 2020–2033 hõlmava etapi 

õigusraamistikku. 

 

Lähenemisviisid pakkumiste läbiviimiseks  

 

Samaaegselt programmi suureneva esinduslikkusega kogu Euroopas on 

pakkumismenetlusest saanud kultuuripealinnade areenil toimuv märkimisväärne sündmus, 

kus paljud linnad raevukalt oma riigi nimel võistlevad. 

 

Haakudes üldise visiooniga, on edukad kandidaadid kõige sagedamini seadnud oma 

eesmärgiks suurendada vastuvõtva linna kultuurisektori suutlikkust ja seada kaugemale 

ulatuvaid eesmärke ning tõsta linna ja linna kultuurielu taset. Võitnud pakkujad on muude 

eesmärkidena rõhutanud Euroopa kultuuripealinna staatuse kasutamist oma majandusliku 

ja sotsiaalse arengu eesmärkide katalüsaatorina. 

 

Edukate pakkumiste aluseks on eelkõige on konsulteerimine huvirühmadega ja linna 

toetus, kavandatud investeeringute maht ning programmi kõrge kunstiline tase. Siiski 

puudub väga paljudel pakkumistel tugev Euroopa mõõde. 
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Võõrustajarolli täitmine ja edukad strateegiad 

 

Võõrustajarolli professionaalsemaks muutumine on alus, millele tuginevad üldstrateegiad, 

tagades programmi edukuse, mis on nüüd märgatav enamikus linnades. Mõned kõige 

silmapaistvamad käsitlusviisid hõlmavad järgmisi tegevusi:  

 

 hingestatud visiooni arendamine linna kultuurilise ja sotsiaalse atmosfääri, samuti linna 

kuvandi muutmiseks, kasutades katalüsaatorina Euroopa kultuuripealinna staatust; 

 

 Euroopa kultuuripealinna staatuse kasutamine valdkondadevahelise koostöö 

toetamiseks, mis on aitab tugevdada linna ja võimalik, et ka linna ümbritseva piirkonna 

positsiooni või seda ümber hinnata; 

 

 temaatiliste tasakaalustatud tegevuste loomine kogu aasta vältel, kasutades sageli ära 

erinevaid aastaaegu, mis toetab ressursside jagamist ja turundusprioriteetide 

kooskõlastamist; 

 

 rohujuure tasandil toimuvate tegevuste kiire edasiarendamine, et jõuda võimalikult 

mitmekesisema publikuni, tehes selle nimel püsivaid jõupingutusi, mida toetavad 

strateegilised ja hästi rahastatud sotsiaalprogrammid. 

 

Need sarnasused näitavad kultuuripealinna elustiili, mis muudab ametliku kultuurielu 

ühiseks kultuuripealinna oskusteabeks, mis ühtekokku muutub üha tõhusamaks. 

 

Mõju ja tagajärjed 

 

Kuigi võõrustaja eesmärkide laienemine on suurendanud programmi aruannetes esitatud 

tegevuste mahtu ja kirjeldatud mõju ulatust, ei ole neid väiteid alati tõenditega kinnitatud. 

Enimtõendatud positiivne mõju on järgmine. 

 

Kultuuriline mõju ja imago muutus 

 

 Programm võib märkimisväärselt tugevdada koostöövõrke, avades uusi 

koostöövõimalusi, julgustades jätkama uusi tegevusi ning suurendades kultuurisektori 

suutlikkust ja ambitsioonikust.  

 

 Paljud vastuvõtvad, seni tagaplaanile (või isegi märkamatuks) jäänud linnad on edukalt 

taastanud oma endise kuvandi ja koha populaarse kultuurikeskusena. 

 

Sotsiaalne mõju 

 

 Programmi kõige positiivsem sotsiaalne mõju on linnaelanike selge rõõm ja uhkus oma 

linna üle. 

 

 Muu sotsiaalne mõju hõlmab kultuuripubliku mitmekesistumist ja kasvu Euroopa 

kultuuripealinnaks olemise aasta jooksul. 
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Majanduslik mõju 

 

 Enamikus linnades on programmi tulemusena märkimisväärselt elavnenud turismindus 

keskpikas perspektiivis. See võib omakorda mõjutada oluliselt linna majandust. 

 

Mõju muudele valdkondadele on raskem tõestada, kuid see on osaliselt tingitud sellest, et 

asjakohased andmekogumismeetodid on keerulisemad. Uute meetodite väljaarendamine 

kogukondade kaasamiseks (nt vabatahtlike ja koolitusvõimaluste kaasamine) teeb sellest 

kultuuripealinna mõjuvaldkonna, mis areneb tõenäoliselt edasi ka tulevikus. Teiseks 

suurema mõjuga potentsiaalseks valdkonnaks on Euroopa mõõde, eriti alates ajast, mil 

asuti rakendama täiustatud kriteeriume ja tõhusamalt toetama programmi järelevalvet. 

 

Probleemid ja takistused 

 

Algusaastate probleemid, mis on tänaseks tänu professionaalsusele ja kogemustele suures 

osas lahendatud, olid järgmised:  

 

 puudulik planeerimine või lähenemisviiside nõrk jätkusuutlikkus; 

 

 ebajärjekindel teavitamine ning kehv strateegiaturundus ja kaubamärkide loomine.  

 

Muud probleemid on aga tekkinud aja jooksul või on jätkuvalt olemas, nagu näiteks:  

 

 kultuuripealinna suutlikkus esitada selge visioon, mis suudab tagada kohaliku tasandi 

omavastutuse;  

 

 kultuuriliste, sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkide piisav tasakaalustamine. 

 

Euroopa mõõtme nõue on eriti tõsine proovkivi (vaatamata ELi rahastatud järelevalve ja 

hindamise laienemisele) neile võõrustajatele, kes täidavad vaid väikest osa pakkumises 

antud lubadustest või üritavad oma edu tõendamiseks kasutada konkreetses valdkonnas 

kunagi ebapiisavaks osutunud andmevõtu mehhanisme ning arvestavad pigem kohaliku 

tarbija kui rahvusvahelise tarbija ootustega. 

 

Teiseks oluliseks takistuseks on kultuuripealinna võõrustajate vahelise ametliku 

teadmussiirde puudumine. Vahetu kogemuse kõrgelt hinnatud allikaks on kultuuripealinna 

korraldajate mitteametlikud võrgustikud ning alates 2005. aastast on kasvanud avaldatud 

teadustööde hulk, mille seas järjest olulisemal kohal on võrdlevaid uuringuid. Kuid enamik 

hinnanguid ei ole järjepidevad ning üldiselt jätab kättesaadavate tõendite kvaliteet ja 

võrreldavus paljuski soovida. 

 

Järeldused ja soovitused 

 

Euroopa kultuuripealinna programm on küps rahvusvaheline üritus, mis suudab kujundada 

suurte kultuurisündmuste võõrustamise trende, kuid selle tegeliku väärtuse 

väljaarvutamine nõuab paremini koordineeritud hindamist. Järgnevalt mõned uuringus 

esitatud peamised soovitused. 
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Euroopa kultuuripealinna korraldajatele: 

 Seada peamiste sidusrühmadega kokku lepitud kultuuriambitsioonid kultuuripealinna 

iseloomustava visiooni keskmesse, sidudes selle olemasoleva kultuuripärandi 

strateegiatega või kasutades Euroopa kultuuripealinna uue kultuurikeskse strateegia 

platvormina. 

 

 Veenduda, et enne avaldamist laiemale avalikkusele on visioon tuumikmeeskonnale 

arusaadav, et mitte tekitada ebareaalseid ootusi. 

 

 Saata kultuuripealinna eest võitlustulle kohalikud poliitikud, mitte tegevused; tagada 

avalik läbipaistvus ning leida tasakaal kunstilise iseseisvuse ja mitmekesise 

tarbijaskonna kaasamise ja esindamisvajaduse vahel. 

 

 Võtta teadmiseks, et sündmuse erinevatel etappidel võib vaja minna erinevaid oskusi 

ja arvestada kavandamisel asjaoluga, et osa töötajaid võib töölt lahkuda. 

 

 Toetada kultuuripealinna-aasta järgset kogemuste kinnistamist, nimetades ametisse 

üleminekuaja töörühma, kelle ülesandeks on ülevaadete koostamine ja levitamine linna 

sidusrühmadele. 

 

 Avada kohalik arutelu Euroopa mõõtme väärtuse teemal ja uurida kohalike ja Euroopa 

kultuuride vahelisi suhteid, mitte esitades neid programmis eraldi nähtustena. 

 

Euroopa kultuuripealinna korraldajatele ja uurijatele: 

 Toetada teadmussiiret, pakkudes komisjoni poolt määratletud üldnäitajate kõrval 

konkreetseid kvaliteetseid andmeid. 

 

Euroopa Komisjonile: 

 Toetada kultuuripealinna töötajaskonna järjepidevust ja anda nõu jätta tuumiktöötajad 

oma ametikohtadele tööle 6–12 kuuks pärast ürituse lõppemist, ent olla avatud 

muutustele, et tagada vajalikud oskused igas võõrustamise etapis. 

 

 Luua ühised näitajad ja ühine raamistik andmete kogumiseks.  

 

 Arutada võimalust eraldada osa ELi toetusi kultuuripealinna-alastele teaduslikele 

töödele, et kõigi võõrustajate andmetest oleks võimalik leida olulisi aspekte programmi 

laiema mõju ja kogemuse kohta, ning seda ka väljaspool kohalikku keskkonda. 

 

 Andmete usaldusväärseks arhiveerimiseks on vaja asuda looma tsentraliseeritud 

kultuuripealinna dokumentatsioonikeskust. 

 

Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule: 

 Ametlik nõustamine tuleb ümber kujundada, et poliitilise sõltumatuse tagamise soovi 

tulemusel ei jääks sündmusest poliitiline mõõde hoopis kõrvale. 

 

 Täiendada praegusi Euroopa mõõtme tingimusi, julgustades avama kohalikke 

arutelusid.  

 

 Soovitada võtta kasutusele Euroopa mõõtme laiemaid näitajaid ja nõuda aruannetes nii 

kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete tulemuste esitamist asjaomaste väljundite kohta.  

 
 

 


