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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

E tanulmány az Európai Parlament azon átfogó értékelés készítésére való felhívása nyomán 

készült, amely az „Európa kulturális fővárosa” elnevezésű program szervezésének hosszú 

távú hatásairól szól. A tanulmány fő célja, hogy megvizsgálja a programnak otthont adó 

városok által bőségesen közzétett anyagokat annak érdekében, hogy: azonosítsa a sikerhez 

vezető leginkább bevett stratégiákat; kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai 

szempontból áttekintse a bizonyítékokkal alátámasztott következményeket és hosszú távú 

hatásokat; és megértse a legfőbb visszatérő kihívásokat. 

Főbb megállapítások 

A program története és fejlődése 

 

A program működési és jogszabályi keretének bővülése uniós szinten három szakaszra 

osztható:  

 

 az 1. szakaszban (1985–1996) a kijelölést kormányközi szintű tevékenységnek 

tekintették, amelyre nem vonatkozott jogszabályi keret; a városokat jellemzően 

saját tagállamaik jelölték ki, és a többségük nem szánt kellő időt program specifikus 

kezdeményezések finanszírozására vagy kialakítására; 
 

 a 2. szakaszban (1997–2004) kiválasztási kritériumokat, 1998-tól kezdve pedig 

kötelező erejű határidőket vezettek be, amelyek jelentősen fokozták a városok 

program specifikus kínálat nyújtására irányuló törekvéseit és kapacitását; a program 

emellett egyre kiemelkedőbbé vált azáltal, hogy bekerült a legfontosabb uniós 

kulturális programok körébe; 
 

 a 3. szakaszban (2005–2019) jött létre a program első jogszabályi kerete, így a 

program hivatalosan is az európai dimenzióval kapcsolatos feltételek hatálya alá 

tartozó közösségi fellépéssé vált; ezen időszak során tisztázták és megerősítették a 

kiválasztási, nyomon követési és értékelési eljárásokat.  

 

2013-ban az Európai Parlament, a Miniszterek Tanácsa és az Európai Bizottság frissítette a 

program soron következő, a 2020 és 2033 közötti időszakot lefedő szakaszára vonatkozó 

jogszabályi keretet. 

Az ajánlattétellel kapcsolatos megközelítések 

 

Mivel a program Európa-szerte egyre kiemelkedőbb szerepet tölt be, az ajánlattételi eljárás 

maga is a program fontos állomásává vált, amelynek keretében számos város kemény 

küzdelmet folytat a nemzeti jelölésért. 

 

Az átfogó képet tekintve a sikeres pályázók által megjelölt leggyakoribb célkitűzések között 

a programnak otthont adó város kulturális ágazata kapacitásának és törekvéseinek 

fokozása, valamint a város ismertségének és kulturális vonzerejének előmozdítása 

szerepelt. A nyertes pályázatokban hangsúlyozott egyéb célkitűzések között megemlíthető 

a program katalizátorként való felhasználása a gazdasági és társadalmi fejlesztési célok 

elérésére. 

 

A sikeres pályázatok leginkább elismert erősségét az érintett felekkel folytatott széles körű 

konzultáció és e felek pályázati anyag készítéséhez nyújtott támogatása, a beruházások 

javasolt szintje, valamint a színvonalas művészeti programok jelentik. Ugyanakkor a 

határozott európai dimenzió hiánya a pályázatok gyakori gyenge pontjai közé tartozik. 
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Eredményelvű megközelítések és sikerstratégiák 

 

A program szervezési folyamatában a szakmai hozzáértés folyamatos javulása olyan 

sikerstratégiák megjelenéséhez vezetett, amelyek ma már a legtöbb város esetében 

megfigyelhetők. A legfigyelemreméltóbb megközelítések között említhetők meg a 

következők:  

 

 a városformálással kapcsolatos ambiciózus látásmód kialakítása a program 

kulturális, társadalmi, valamint a városképpel kapcsolatos változások serkentőjeként 

való felhasználása révén; 
 

 a program több ágazatot átfogó olyan stratégiák előmozdítására való felhasználása, 

amelyek célja a város – és adott esetben az azt övező régió – önmeghatározása 

vagy újrapozicionálása; 
 

 a programévre szóló tematikus tevékenységek kiegyensúlyozott kínálatának 

kidolgozása, gyakran különálló programsorozatok formájában, ezzel támogatva a 

források elosztását és a marketingprioritások összehangolását; 
 

 az alulról induló tevékenységek kezdetben gyors ütemű növekedését a lehető 

legváltozatosabb közönség bevonására irányuló folyamatos erőfeszítésnek kell 

követnie, a jelentős finanszírozásban részesülő stratégiai szociális programok 

nyújtotta támogatás mellett. 
 

E közös jegyek alapján felmerül a program sajátos „stílus” szerinti működése, amit tovább 

erősítene, ha – az ismeretek hatékonyabb átadása érdekében – azt a programmal 

kapcsolatos közös know-how hivatalos formájába öntenék. 

Hatások és következmények 

 

Bár a programnak otthont adó városok bővülő célkitűzései nyomán egyre szélesebb körű és 

mértékű hatásokról számolnak be, e beszámolókat nem mindig támasztják alá 

bizonyítékok. A bizonyíthatóan pozitív hatásokat felmutató területek közé tartoznak a 

következők: 

Kulturális és városképi hatások 

 

 A program jelentős hatást gyakorolhat a kapcsolati hálók megerősítése, az új 

együttműködési lehetőségek feltárása, a megkezdett új munka folytatásának 

ösztönzése, valamint a kulturális ágazat kapacitásának és törekvéseinek növelése 

terén. 
 

 A programnak otthont adó több, alig ismert (vagy kedvezőtlen megítélésű) város 

tapasztalta a városról alkotott kép javulását, és sikerrel határozta magát újra 

kulturális központként. 

Társadalmi hatások 

 

 A program a legpozitívabb társadalmi hatást a helyi polgárok városukról alkotott 

képére és a büszkeségérzetükre gyakorolta. 
 

 Emellett megemlíthető, hogy a programév során kibővül és változatosabbá válik a 

kulturális programokra látogató közönség köre. 
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Gazdasági hatások 

 

 A program a városok nagy részében jelentős hatást gyakorolt az adott város 

aktuális és középtávú idegenforgalmi trendjeire. Mindez pedig jelentősen 

befojásolhatja a város gazdaságát. 
 

Az egyéb területeken jelentkező hatások nehezebben bizonyíthatók, ez azonban részben az 

érzékelés megfelelő módszertanainak összetettebb jellegéből fakad. A közösségek 

bevonására irányuló új módszerek (például az önkéntesi és képzési lehetőségek) 

kialakításából fakadóan e területen a program várhatóan fokozott hatásokat gyakorol a 

jövőben. Az európai dimenzió további, jelentős potenciált magában hordozó területet 

képez, különösen a kifinomult kritériumok alkalmazásából és a nyomon követés fokozott 

támogatásából fakadóan. 

Kihívások és akadályok 

 

A kezdeti időszakban tapasztalt – és az időközben a szabályozásnak, a szakmai hozzáértés 

javításának és a szerzett tapasztalatoknak köszönhetően nagymértékben áthidalt – 

kihívások közé sorolhatók a következők:  

 

 a tervezés hiánya vagy elégtelen fenntarthatósági megközelítések; 
 

 a következetes kommunikáció hiánya és gyenge marketing- és márkastratégiák.  

 

Más kihívások ugyanakkor csak idővel jelentek meg, illetve továbbra is fennállnak, például:  

 

 a program képessége, hogy egyértelmű, a helyi felelősségvállalást biztosítani képes 

látásmódot kínáljon;  

 

 a kulturális, társadalmi és gazdasági stratégiák megfelelő kiegyensúlyozása. 
 

A kihívások között (az Unió által finanszírozott nyomon követés és értékelés bővülése 

ellenére) mindenekelőtt az európai dimenzióval kapcsolatos követelményt kell megemlíteni, 

mivel a programnak otthont adó városok csak ritkán teljesítik a pályázatukban eredetileg 

foglalt ígéreteket, vagy az e területre vonatkozó, hagyományosan elégtelen adatgyűjtési 

mechanizmusok miatt nehezen tudják bizonyítékokkal alátámasztani a sikert, és a helyi 

stratégiák előnyt élveznek a nemzetközi törekvésekkel szemben. 

 

További jelentős problémát jelent a programnak otthont adó városok közötti ismeretátadás 

hivatalos formájának hiánya. Az első kézből szerzett tapasztalatok forrásaként nagyra 

értékelik a programszervezők közötti informális hálózatokat, és a 2005 óta közzétett – és 

összehasonlító tanulmányokat széles körben alkalmazó – kutatások száma is emelkedett. A 

legtöbb értékelésből azonban hiányzik a folytonosság, a rendelkezésre álló bizonyítékok 

minősége és összehasonlíthatósága pedig általában nem megfelelő. 

Következtetések és ajánlások 

 

Az Európa kulturális fővárosa program a főbb kulturális események szervezése terén trend 

formálására képes, kellően kidolgozott nemzetközi esemény. Valódi értékének 

felméréséhez azonban az elemzések fokozott összehangolására lenne szükség. A 

tanulmány kulcsfontosságú ajánlásai között megtalálhatók többek között a következők: 
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A programszervezők esetében: 

 A program egyedi látásmódjának középpontjába – a meglévő kulturális stratégiákkal 

összekötve, vagy a program kultúra által vezérelt új stratégiai alapként való 

felhasználása révén – a kulcsfontosságú érdekelt felek által megállapított kulturális 

törekvéseket kell helyezni. 
 

 Biztosítani kell, hogy a szélesebb közönség tájékoztatásának megkezdése előtt a 

szűkebb programcsoport megértse e látásmódot, és el kell kerülni, hogy a tájékoztatás 

során a valóságtól távol álló elvárások alakuljanak ki a nyilvánosság körében. 
 

 A helyi politikusoknak az egyes események helyett a program támogatóiként kell 

központi szerepet kapniuk; biztosítani kell a nyilvánosság általi átláthatóságot; valamint 

egyensúlyt kell teremteni a művészi függetlenség és azon igény között, hogy a program 

befogadó legyen és képviselje a közönség különböző köreit. 
 

 ÍMeg kell érteni, hogy az esemény különböző szakaszaiban különböző készségekre lehet 

szükség, és előre kell számolni a személyzethiány lehetőségével. 
 

 Támogatni kell a program örökségének továbbvitelét egy olyan munkacsoport 

kinevezése révén, amely ellátja a program városi szinten érdekelt felek számára való 

átadásának irányítását. 
 

 Helyi szintű vitát kell indítani az európai dimenzió értékéről; a helyi és európai kultúrára 

vonatkozó külön programok helyett fel kell tárni a közöttük lévő kapcsolatokat. 
 

A programszervezők és kutatók esetében: 

 Támogatni kell a tudástranszfert a Bizottság által meghatározott közös mutatók alapján 

nyújtott minőségi adatokkal. 
 

Az Európai Bizottság esetében: 

 Hangsúlyozni kell a programot szervező személyek folytonosságának a fontosságát, és 

javasolni kell, hogy a szűkebb programcsoport az eseményt követő 6–12 hónapon át is 

folytassa a megkezdett munkát. Ugyanakkor nyitottnak kell lenni a változtatásokra, 

hogy a szervezési folyamat egyes szakaszaiban biztosítottak legyenek a megfelelő 

készségek. 

 

 Közös mutatókat és közös adatgyűjtési keretet kell megállapítani.  

 

 Fontolóra kell venni az uniós támogatás egy részének a programmal kapcsolatos 

kutatásra való elkülönítését, hogy a programnak otthont adó városok által nyújtott 

adatok magukban foglalják a program helyi környezeten túlmutató, szélesebb körű 

hatása és öröksége tekintetében releváns szempontokat. 

 

 Az adatok megbízható archiválása érdekében egy központi programdokumentációs 

központ létrehozásán kell dolgozni. 

 

Az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács esetében: 

 Át kell alakítani a hivatalos tanácsadást annak érdekében, hogy a politikától való 

függetlenedési törekvések ne veszélyeztessék a politikai felelősségvállalást. 

 

 Az európai dimenzióval kapcsolatos jelenlegi feltételeket ki kell egészíteni a helyi viták 

indításának ösztönzésével. 

 

 Javasolni kell az európai dimenzió szempontjából releváns mutatók szélesebb körének 

alkalmazását, valamint elő kell írni a fontosabb eredmények mennyiségi és minőségi 

szempontú bemutatását. 

 


