


EL kehtestatud kriteeriumid 
kultuuripealinna programmile I
Allikas: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1622/2006/EÜ, 24. oktoober 2006, millega kehtestatakse 

kultuurisündmusega "Euroopa kultuuripealinn" seotud ühenduse meede aastateks 2007 kuni 2019

Kultuuriprogramm peab vastama järgmistele kriteeriumidele, mis 
jagatakse kahte kategooriasse nimetusega 
"Euroopa mõõde " ja "Linn ja kodanikud ":
1. "Euroopa mõõtme" puhul peab programm:1. "Euroopa mõõtme" puhul peab programm:
a) tugevdama koostööd asjaomaste liikmesriikide ja teiste 
liikmesriikide kultuurialal tegutsejate, kunstnike ja linnade vahel mis 
tahes kultuurivaldkonnas,
b) rõhutama Euroopa kultuurilise mitmekesisuse rikkust,
c) tooma esile Euroopa kultuuride ühised aspektid.



EL kehtestatud kriteeriumid 
kultuuripealinna programmile II

2. "Linna ja kodanike" puhul peab programm:
a) soodustama linna ja selle ümbruse elanike osalust ning suurendama 
nende ja ka välismaalt pärit inimeste huvi,
b) olema jätkusuutlik ning olema linna pikaajalise kultuurilise ja sotsiaalse b) olema jätkusuutlik ning olema linna pikaajalise kultuurilise ja sotsiaalse 
arengu lahutamatu osa.



Kultuuripealinna programmi
koostamine ja arendamine

Programmi ideed kogunevad:

• läbi avalike ideekonkursside,• läbi avalike ideekonkursside,
• SA programmimeeskonna suunamisel ja algatusel, 
• loomenõukogu ettepanekutest,
• erinevate välisekspertide soovituste alusel.

• SA ei teosta loomenõukoguga kooskõlastamata projekt e!





Programmi maht ja koostamise ajakava

• Programmi lülitatakse kuni 150 projekti, 
neist ca 10 suurprojektid, 
arendusfaasi suunatakse max 250 projekti. 

• 2009. aasta lõpuks kinnitatakse 75% programmi mahust.
• 2010. aasta aprilli lõpuks on programm täies mahus paigas, • 2010. aasta aprilli lõpuks on programm täies mahus paigas, 

esialgse programmi tutvustamine avalikkusele 2010 I pooles. 
Programm avalikustatakse täies mahus hiljemalt 2010. aasta 
novembri lõpuks.

• Ettevalmistavad sündmused toimuvad alates 2008. aastast, 
jätkuprogramm ka 2012. aastal.



Projektide hindamine ja arendus
Programmi koostamise protsess koosneb kolmest faasi st:

• Ideefaas
Loomenõukogu esimene otsus.

• Arendusfaas
SA võib siin osutada administratiivset, sisulist ja rahalist abi. 
Selgitatakse välja projekti sisuline ja kunstiline potentsiaal ning Selgitatakse välja projekti sisuline ja kunstiline potentsiaal ning 
viiakse läbi tehniliste ja eelarveliste riskide analüüs . 
Selle põhjal teeb loomenõukogu teise otsuse. 

• Produktsioonifaas
Projekt on kultuuripealinna ametliku programmi osa, mida tähistab 
tiitel “Tallinn 2011 esitleb” . Kõiki ettevalmistusega seotud küsimusi 
reguleerib vastav SA ja projekti esindaja vahel sõlmitud leping. 





Programmi temaatilised fookused

• Merele avatud linn,
• Tallinna avastamine,
• Roheline Tallinn,
• Teadmistepõhine ühiskond ja innovatsioon,
• Sport ja tervislik eluviis,• Sport ja tervislik eluviis,
• Mälu ja ajalugu,
• Kodanikuühiskond ja demokraatia,





Kultuuripealinn on 
sinu nägu!


