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„EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016” 

ZAMKNIĘTE ZAPROSZENIE DLA MIAST:  

GDAŃSKA, KATOWIC, LUBLINA, WARSZAWY I WROCŁAWIA 
 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
działając na mocy Decyzji nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

24 października 2006 r. ustanawiającej działanie Wspólnoty na rzecz obchodów 

„Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019 (zwanej dalej Decyzją) oraz w myśl 

Uchwały nr 172/2009 Rady Ministrów z dnia 2 października  2009 r. w sprawie koordynacji 

udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działaniu Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej 

Stolicy Kultury”, a także na podstawie raportu Komisji Selekcyjnej z etapu selekcji 

wstępnej konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016” z 15 listopada 2010 r. 

zaprasza 5 polskich miast:  

Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawę oraz Wrocław  

do II etapu konkursu – selekcji końcowej 
 

I. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W  II ETAPIE KONKURSU 

 

 

Zgłoszenie dalszego uczestnictwa w konkursie odbywa się poprzez sporządzenie i złożenie 

przez zainteresowane miasto wniosku, który powinien zawierać: 

• kartę zgłoszenia udziału w II etapie konkursu „Europejska Stolica Kultury 2016”; 

• Formularz kandydatury do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury” (zwany dalej 

„Formularzem”), zawierający uzupełnienie aplikacji złożonych na etapie selekcji 

wstępnej. 

Formularz kandydatury powinien zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania,  

a także uzupełnienia zgodne z zaleceniami Komisji Selekcyjnej, zawartymi  

w raporcie z etapu selekcji wstępnej. Do wniosku można dołączyć dokumentację 

uzupełniającą, która służyć będzie poszerzeniu i dopełnieniu odpowiedzi 

zawartych w Formularzu. Objętość całej Aplikacji nie może przekraczać 120 

stron tekstu.  
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1. Program kulturalny 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez zainteresowane miasta 

propozycji programu obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. Program powinien 

spełniać przedstawione niżej założenia i kryteria. 

 

1.1. Założenia programu kulturalnego: 

Program powinien być: 

• stworzony specjalnie na potrzeby roku „Europejskiej Stolicy Kultury”, 

podkreślając wartość dodaną w wymiarze europejskim.  

• zgodny z polityką kulturalną państwa i z regionalnymi strategiami kulturalnymi. 

Czas trwania programu wynosi jeden rok. W uzasadnionym przypadku wyznaczone miasto 

może wybrać skrócony okres.  

Miasta mogą podjąć decyzję o zaangażowaniu do swojego programu sąsiednich regionów. 

 

1.2. Kryteria programu kulturalnego:  

Program kulturalny musi spełniać kryteria odpowiadające dwóm kategoriom: „Wymiar 

europejski” oraz „Miasto i obywatele”  opisanymi w artykule 4 Decyzji. 

 

2. Złożenie wniosku 

 

Wniosek kandydata musi zostać sporządzony w formie drukowanej w 10 egzemplarzach 

w języku polskim oraz 20 egzemplarzach w języku angielskim.  

Wniosek, wraz z załączonym elektronicznym nośnikiem danych (płyta CD/DVD lub pendrive), 

zawierającym kopię tych dokumentów powinien być wysłany, nie później niż do dnia 16 maja 

2011 roku listem poleconym na adres:  

 

Departament Współpracy z Zagranicą 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
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00 – 071 Warszawa 

Z dopiskiem ”Europejska Stolica Kultury” 

Wniosek może również zostać złożony osobiście i zarejestrowany w Kancelarii Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

O terminowości złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji 

w Kancelarii Ministerstwa. Wnioski nadesłane po upływie powyższego terminu, bądź nie 

spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.  

Wnioski poprawnie złożone zostaną zgłoszone do wiadomości Komisji Europejskiej. 

 

II. PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Wnioski kandydatów zakwalifikowanych do etapu selekcji końcowej konkursu są 

oceniane przez specjalnie do tego powołaną Komisję Selekcyjną. Tryb powoływania 

składu, zadania oraz sposób i tryb działania Komisji Selekcyjnej określa Regulamin 

Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”, który 

stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. 

2. Po zakończeniu selekcji końcowej, na podstawie sprawozdania Komisji Selekcyjnej, 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nominuje jedno miasto do tytułu 

„Europejskiej Stolicy Kultury”. Swoją decyzję, wraz z uzasadnieniem, notyfikuje 

odpowiednim instytucjom europejskim nie później niż na cztery lata przed 

rozpoczęciem obchodów.  

3. Komisja Europejska przekazuje Radzie UE zalecenia dotyczące wyboru jednego 

polskiego miasta w oparciu o opinię Parlamentu Europejskiego.  

4. Rada UE wyznacza miasto do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury” na rok 2016. 

 

III. NAGRODA 

 

Na podstawie sprawozdania Komisji Monitorująco-Doradczej składającej się z siedmiu 

ekspertów reprezentujących instytucje UE, Komisja Europejska przyznaje wyznaczonemu 

miastu nagrodę pieniężną im. Meliny Mercouri.  

Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez miasto kryteriów ustalonych w Decyzji 

oraz zaleceń Komisji Selekcyjnej i Komisji Monitorująco-Doradczej.  
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IV. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowe informacje, w tym „Poradnik dla miast” ubiegających się o tytuł „Europejskiej 

Stolicy Kultury”, dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm oraz na stronie 

internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl/esk2016 

   

V. ZAŁĄCZNIKI 

1. Uchwała nr 172/2009 Rady Ministrów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie 

koordynacji udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działaniu Wspólnoty na rzecz 

obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury”;  

2. Zarządzenie nr 23 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

29 października 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 

Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”;  

3. Regulamin Organizacyjny Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru „Europejskiej Stolicy 

Kultury 2016”; 

4. Raport Komisji Selekcyjnej z etapu selekcji wstępnej konkursu o tytuł „Europejskiej 

Stolicy Kultury 2016”.  

5. Formularz  kandydatury do tytułu  „Europejskiej Stolicy Kultury” (w języku polskim 

i angielskim); 

6. Karta zgłoszenia udziału w II etapie konkursu „Europejska Stolica Kultury 2016” 

 

 


