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SINTEZĂ 
 

Acest studiu este un răspuns dat solicitării venite din partea Parlamentului European cu 

privire la o evaluare detaliată a efectelor pe termen lung privind găzduirea programului 

„Capitala europeană a culturii” (CEC). Obiectivul principal al studiului este de a examina 

diversele materiale publicate cu privire la orașele-gazdă ale acestui program, pentru a 

identifica cele mai frecvente strategii de succes, pentru a analiza impactul și efectele pe 

termen lung din punct de vedere cultural, economic, social și politic și pentru a înțelege 

principalele provocări recurente. 

 

Concluzii principale 

Istoric și evoluție 

 

Extinderea la nivelul UE a cadrului operațional și legislativ al programului CEC poate fi 

divizată în trei etape:  

 

 etapa 1 (1985-1996): selectarea orașelor este considerată o activitate 

interguvernamentală, neavând niciun cadru legislativ. Orașele sunt selectate de 

obicei de statele lor membre care, în majoritatea cazurilor, le lipsește timpul necesar 

pentru a finanța sau dezvolta inițiative specifice privind programul. 

 

 etapa a 2-a (1997-2004): începând cu 1998 sunt introduse criteriile de selecție și 

termenele de depunere a candidaturilor, ceea ce a stimulat în mod considerabil 

ambiția orașelor și capacitățile lor de planificare specifică privind capitala europeană 

a culturii. De asemenea, programul a dobândit o importanță mai mare datorită 

includerii sale pe lista programelor culturale principale ale UE. 

 

 etapa a 3-a (2005-2019): a fost creat primul cadru legislativ al programului, care a 

devenit o acțiune comunitară cu criterii formale de dimensiune europeană. În 

această perioadă au fost clarificate și consolidate procesele de selecție, de 

monitorizare și de evaluare.  

 

În 2013, Parlamentul European, Consiliul de Miniștri și Comisia Europeană au actualizat 

cadrul legislativ pentru următoarea etapă a CEC, care se va desfășura în perioada 2020 -

 2033. 

 

Strategii de candidatură 

 

Având în vedere că programul este din ce în ce mai important la nivel european, procesul 

de depunere a candidaturilor a devenit el însuși o etapă importantă a programului CEC, 

multe orașe aflându-se într-o concurență acerbă pentru a fi selectate la nivel național. 

 

În ceea ce privește viziunea de ansamblu, printre cele mai frecvent enumerate obiective de 

orașele selectate se numără sporirea capacității/ambiției sectorului cultural în orașul-gazdă, 

precum și îmbunătățirea vizibilității orașului și a atractivității sale culturale. Un alt obiectiv 

enumerat de orașele câștigătoare este utilizarea programului CEC drept „catalizator” pentru 

îndeplinirea obiectivelor privind dezvoltarea economică și socială. 

 

Cele mai recunoscute puncte tari ale ofertelor câștigătoare sunt consultarea largă a părților 

interesate și sprijinul acordat de acestea propunerii de candidatură, nivelul de investiții 
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propus și un program artistic de înaltă calitate. Cu toate acestea, absența unei dimensiuni 

europene puternice reprezintă principalul punct slab al candidaturilor. 

 

Abordări privind informarea și strategii de succes 

 

De-a lungul timpului, profesionalizarea procesului de găzduire a condus la dezvoltarea unor 

strategii de succes comune, care se pot distinge în prezent în majoritatea orașelor. O parte 

dintre abordările semnificative includ:  

 

 dezvoltarea unei aspirații de a transforma orașul prin folosirea programului CEC 

drept catalizator al schimbării culturale, sociale și de imagine; 

 

 utilizarea programului CEC pentru a facilita elaborarea programelor transsectoriale 

menite să pună sau să repună pe hartă un oraș și, uneori, regiunea din jurul 

acestuia; 

 

 crearea unei game echilibrate de activități tematice pe parcursul anului, de cele mai 

multe ori în funcție de anotimp, pentru a contribui la distribuirea resurselor și la 

coordonarea priorităților în materie de comercializare; 

 

 creștere inițială rapidă a activităților sportive pentru toți, urmată de un efort 

susținut, pentru a implica un public cât mai variat, sprijinită de programele sociale 

strategice și finanțate în mod substanțial. 

 

Aceste elemente comune sugerează existența unui „stil CEC” al operațiunilor, care ar putea 

beneficia de o transpunere formală într-un „know-how comun al CEC” și care ar permite un 

transfer de cunoștințe mai eficace. 

 

Efecte și impact 

 

Deși extinderea obiectivelor elaborate de orașele-gazdă a condus la o creștere a volumului 

și a nivelului impactului raportat, aceste afirmații nu sunt întotdeauna susținute de dovezi 

corespunzătoare. Domeniile de impact pozitiv care dispun de probe mai solide includ: 

 

Impactul la nivel cultural și de imagine 

 

 Programul poate avea un efect semnificativ în ceea ce privește consolidarea 

rețelelor, stabilirea unor noi colaborări, încurajarea continuării noilor lucrări și 

creșterea capacității și a ambiției în sectorul cultural. 

 

 Multe orașe-gazdă cu vizibilitate redusă (sau chiar negativă) au beneficiat de o 

reîntinerire a imaginii și s-au reafirmat ca centre culturale. 

 

Impactul social 

 

 Impactul social pozitiv principal al programului este efectul său asupra percepției 

cetățenilor locali în ceea ce privește orașul lor, precum și efectul asupra 

sentimentului lor de mândrie. 

 

 Un alt impact al programului este diversificarea sau creșterea participării publicului 

cultural în timpul anului CEC. 
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Impactul economic 

 

 În majoritatea orașelor, programul a avut un efect considerabil asupra tendințelor 

turistice imediate și pe termen mediu. La rândul lui, acest fapt poate avea un impact 

semnificativ asupra economiei orașului.  

 

Efectele din alte domenii sunt mai greu de demonstrat, dar acest fapt se datorează în parte 

faptului că metodologiile corespunzătoare de colectare a datelor sunt mult mai complexe. 

Dezvoltarea unor noi tehnici care vizează implicarea comunităților (de exemplu 

oportunitățile de voluntariat și de formare) reprezintă un domeniu de impact al programului 

CEC, care se poate dezvolta în viitor. Dimensiunea europeană reprezintă un alt domeniu cu 

impact potențial semnificativ, în special datorită punerii în aplicare a criteriilor rafinate și a 

sprijinului de supraveghere însemnat. 

 

Provocări și obstacole 

 

Dintre provocările inițiale, care au fost depășite în mare parte datorită reglementării, 

profesionalizării și experienței acumulate, fac parte:  

 

 lipsa planificării sau abordările insuficiente în ceea ce privește sustenabilitatea; 

 

 inconsecvențele de comunicare și strategiile comerciale și de branding slabe.  

 

Cu toate acestea, alte provocări au evoluat în timp sau există în continuare, precum:  

 

 capacitatea capitalelor europene ale culturii de a propune o viziune clară care să 

asigure asimilarea la nivel local;  

 

 echilibrarea corespunzătoare între programele culturale, sociale și economice. 

 

Cerința referitoare la dimensiunea europeană reprezintă o provocare deosebit de 

importantă (în pofida extinderii supravegherii și a evaluării finanțate de UE), deoarece 

orașele-gazdă își respectă rar promisiunile făcute în propunerile inițiale sau depun eforturi 

pentru a prezenta dovezi care să demonstreze succesul obținut; acest lucru este cauzat de 

insuficiența istorică a mecanismelor de colectare a datelor în acest domeniu, programele 

locale având prioritate față de aspirațiile internaționale. 

 

Lipsa unui transfer de cunoștințe formale între orașele-gazdă ale programului CEC 

reprezintă un alt obstacol important. Rețelele informale ale organizatorilor CEC sunt foarte 

apreciate ca surse de experiență directă, înregistrându-se o creștere în domeniul studiilor 

publicate începând cu 2005 și fiind folosite cu precădere studiile comparative. Cu toate 

acestea, majoritatea evaluărilor nu au continuitate și, în general, calitatea și 

comparabilitatea probelor disponibile sunt slabe. 

 

Concluzii și recomandări 

 

Programul CEC este un eveniment internațional matur, capabil să modeleze tendințe în 

ceea ce privește găzduirea unor evenimente culturale de amploare, dar valoarea sa reală 

impune o evaluare mai bine coordonată. O parte dintre recomandările-cheie ale studiului 

includ: 
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Pentru organizatorii CEC: 

 punerea unei ambiții culturale, convenite de principalele părți interesate, în centrul 

atenției unei viziuni distincte privind capitalele europene culturale, fie prin asocierea 

acesteia cu strategiile culturale existente, fie prin utilizarea programului CEC ca 

platformă pentru o nouă strategie impulsionată de cultură; 

 

 asigurarea faptului că această viziune este înțeleasă de echipa centrală înainte de a se 

încerca o comunicare mai amplă, fapt care ar trebui să evite suscitarea unor așteptări 

nerealiste din partea publicului; 

 

 acordarea unui rol principal politicienilor locali mai degrabă în ceea ce privește 

promovarea programului CEC decât promovarea operațiunilor, asigurarea transparenței 

publice și a echilibrului dintre independența artistică și necesitatea de a fi favorabili 

incluziunii și reprezentării diverselor circumscripții electorale; 

 

 acceptarea faptului că diferite etape ale evenimentului pot necesita competențe diferite 

și planificarea anticipată a unei posibile pierderi de personal; 

 

 sprijinirea construirii unei moșteniri post-CEC prin desemnarea unui grup operativ de 

tranziție responsabil de transmiterea moștenirii către părțile interesate ale orașului; 

 

 lansarea unei dezbateri locale cu privire la valoarea unei dimensiuni europene și 

explorarea relațiilor dintre culturile locale și cele europene mai degrabă decât realizarea 

unor programe separate pentru acestea. 

 

Pentru organizatorii și cercetătorii CEC: 

 sprijinirea transferului de cunoștințe prin punerea la dispoziție a unor date de înaltă 

calitate, având la bază un set de indicatori comuni definiți de Comisie. 

 

Pentru Comisia Europeană: 

 încurajarea continuității personalului CEC și a menținerii nucleului de angajați în cauză 

pe o perioadă de 6 până la 12 luni după încheierea evenimentului, dar păstrarea 

deschiderii spre schimbare, care să asigure competențele necesare în fiecare etapă a 

procesului de găzduire; 

 

 crearea unui set de indicatori comuni și a unui cadru comun de colectare a datelor;  

 

 luarea în considerare a posibilității de a aloca cercetării CEC o parte din subvențiile 

comunitare, astfel încât toate datele referitoare la orașele-gazdă să includă aspecte 

relevante pentru impactul și moștenirea mai ample ale programului, dincolo de mediul 

local; 

 

 acționarea în direcția unui centru de documentare CEC centralizat pentru arhivarea 

datelor fiabile. 

 

Pentru Comisia Europeană, Parlament și Consiliu: 

 redefinirea recomandărilor oficiale, astfel încât aspirația la independență față de politică 

să nu se confrunte cu riscul unui dezangajament politic; 

 

 completarea criteriilor actuale privind dimensiunea europeană cu o încurajare de a lansa 

dezbaterile la nivel local; 

 

 recomandarea unui set de indicatori mai vast cu privire la dimensiunea europeană și 

solicitarea unor rapoarte privind rezultatele obținute, atât din punct de vedere calitativ, 

cât și cantitativ. 
 


