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Uvod 
 
Ovaj vodič objašnjava postupke i kriterije za inicijativu Europska 

prijestolnica kulture (EPK) u razdoblju od 2020. do 2033. godine. 
Namijenjen je gradovima koji se namjeravaju kandidirati, a služi i kao 

pomoć pri izradi prijave. 
 

Uz vodič, potrebno je proučiti još dva dokumenta. 
 

Odluka 
 

Prvi od tih dokumenata je „Odluka.“ Ona predstavlja službeni i 
pravni temelj inicijative EPK. Premda je napisana kao pravni akt, 

lako je razumljiva i dostupna na svim službenim jezicima Europske 
unije (EU). 

 
Dostupna je na sljedećoj adresi: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:132:TOC 

 

Odluku je u travnju 2014. godine usvojio Europski parlament i sve 
države članice EU (zastupljene ministrima kulture). 

 
Odluka sadrži povijest projekta, ciljeve i kriterije odabira, postupke 

odabira, imenovanje, postupak praćenja i procjene. Također 
utvrđuje način osnivanja neovisnog stručnog Povjerenstva za odabir 

i praćenje. 

 
Upitnik vezan uz odabir 

 
Drugi dokument sadrži popis pitanja na koja su svi kandidati dužni 

odgovoriti tijekom procesa izbora. Pitanja se utemelje na Odluci i 
podijeljena iz praktičnih razloga na različita područja. Gradovi 

kandidati popunjavaju upitnik u svojim prijavnim dokumentima. 
 

Upitnik je dostupan na portalu Europske komisije, u odjeljku 
„Europske prijestolnice kulture“: 
http://ec.europa.eu/culture/index/en.htm 

 

Vodič koristi ta dva dokumenta. Odluka predstavlja pravni akt, a 
vodič je pomoćni dokument bez pravnog učinka. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:132:TOC
http://ec.europa.eu/culture/index/en.htm


Inicijativa Europska prijestolnica kulture 
 

Do 2019. godine već će 60 gradova nositi naslov Europske 

prijestolnice kulture. (Do 2001. naslov je bio Europski grad kulture.) 
Europska prijestolnica kulture često se naziva najvažnijom 

kulturnom inicijativom Europske unije. 
 

Od prvih godina postojanja, kada je prvenstveno promovirala 
umjetnost u pojedinim gradovima, inicijativa EPK se u značajnoj 

mjeri razvijala i napredovala. Od 1980.-ih godina nadalje dolazi do 

znatnog porasta svijesti o ulozi kulture u svakodnevnom životu 
gradova, njenom doprinosu dobrobiti građana i napretku grada. 

Mnogi su gradovi s tim naslovom doživjeli ne samo uspješnu godinu 
već su imali trajnu korist od nasljeđa koje je naslov ostavio. 

 
Svaki grad koji razmatra mogućnost kandidiranja ili je u postupku 

prijavljivanja ima vlastite lokalne ciljeve u skladu s postojećim 
okolnostima i prioritetima. Međutim, ovo je europsko priznanje koje 

podrazumijeva standardne kriterije i ciljeve definirane na razini EU. 
Uspješni gradovi kombiniraju lokalne ciljeve s europskim (pa često i 

međunarodnim) aspektima. 
 

Gradovi koji su do sada nosili naslov Europske prijestolnice kulture 
istaknuli su sljedeće učinke: 

 

 Projekt EPK djelovao je kao katalizator za postupne promjene u 
gradu ili dijelovima grada. 

 Zabilježeno je veće samopoštovanje građana i ponos svojim 
gradom. 

 Također je zabilježeno povećano sudjelovanje u kulturnim 
ponudama grada, osobito publike koja redovito ne prisustvuje i ne 

sudjeluje u kulturnim događanjima. 
 Razvila se nova kulturna ponuda u gradu, nove vještine, kao i 

nove mogućnosti za umjetnike i kulturne ustanove. 
 Uz to je zabilježena jasnija međunarodna prepoznatljivost i 

profiliranost grada što često ima za posljedicu veći turistički priljev 
i ugled. 

 
Ciljevi inicijative EPK sadržani su u Odluci. Gradovi koji se 

namjeravaju prijaviti, trebaju pažljivo proučiti Odluku. 



Pojmovnik 
 
 
Odluka Službena pravna osnova za inicijativu EPK koju je u 

travnju 2014. godine usvojio Europski parlament i sve 
vlade država članica EU. Odluka je pravna osnova za 

projekt. 
 

Povjerenstvo Neovisni stručnjaci koji procjenjuju prijavu, daju 
preporuke o užem izboru i konačnom odabiru te prate 

projekt EPK tijekom razdoblja praćenja. 
 

Poziv Službeni poziv za podnošenje prijava koji objavljuje 
organizacijsko tijelo (npr. Ministarstvo kulture). Poziv 

sadrži kriterije i postupke za odabir i upitnik za gradove 
kandidate. 

 

Pravila provedbe Službeni dokument koji objavljuje organizacijsko tijelo. 
Sadrži pravila koja se odnose na natječaj, sastav i 

funkcioniranje Povjerenstva te pojedinosti vezane za 
sastanke za predodabir i odabir. 

 
Prijavna knjiga Dokument koji grad kandidat podnosi sukladno Pozivu, a 

koji definira ciljeve i programe i slično. 
 

Predodabir Prva faza odabira nakon koje Povjerenstvo predlaže 
gradove kandidate za uži izbor. 

 
Odabir Druga faza odabira: gradovi kandidati koji su ušli u uži 

izbor svode se na jednog kandidata kojeg predlaže 
Povjerenstvo. 

 

Imenovanje Nadležno nacionalno tijelo službeno imenuje predloženi 
kandidirani grad kao Europsku prijestolnicu kulture: 

pravni korak. Kandidirani se grad od tog trenutka može 
nazivati Europskom prijestolnicom kulture. 

 
Praćenje Četverogodišnje razdoblje od imenovanja do godine 

naslova, u kojem Povjerenstvo savjetuje EPK. 
 

Nagrada Melina  
Mercouri Nagrada Europske komisije za EPK. Nagrada se 

dodjeljuje po imenovanju. Isplata nije automatska i daje 
se na preporuku Povjerenstva na kraju faze praćenja. 

 
Otvoreni natječaj Svake treće godine bira se EPK iz zemlje 

kandidatkinje/potencijalne kandidatkinje za članstvo u 



EU. Koriste se isti kriteriji uz nekoliko administrativnih 

iznimaka (Poziv i Pravilnik objavljuje Europska komisija 
koja također imenuje EPK). 

 



Razmatrate li mogućnost prijave?  
 

U Odluci je sadržan službeni postupak koji vodi odabiru. Počinje 

Pozivom relevantnoga nacionalnog tijela na prijavu. Obično je riječ o 
ministarstvu nadležnom za kulturu, no ono ponekad može prenijeti 

ovlasti na neku drugu ustanovu. 
 

 
Kada započeti? 

 

Službeni poziv objavljuje se oko šest godina prije godine u kojoj se 
dodjeljuje naslov. Krajnji rok za podnošenje prijave je najmanje 

deset mjeseci od dana objave. 
 

Iskustvo je pokazalo da su najuspješnije EPK započinjale s 
pripremama dvije do tri godine prije Poziva. 

 
Odluka navodi redoslijed država članica tako da ostaje dovoljno 

vremena prije nego što vaša zemlje ugosti naslov.  
 

Zašto toliko unaprijed? EPK je složena aktivnost, a uz to je i 
natjecanje. Neki od razloga za tako dugotrajno pripremno razdoblje 

su: 
 

 Kriteriji zahtijevaju da grad ima postojeću kulturnu strategiju 

koja je povezana s razvojnom strategijom grada. Pripreme i 
početak provođenja takvih strategija zahtijevaju vrijeme. 

 
 Kriteriji zahtijevaju znatnu interakciju sa stanovnicima grada 

(mnogi kandidati u ovaj projekt uključuju škole, sveučilišta, 
klubove mladih, organizacije civilnog društva i slično) kao i s 

kulturnim djelatnicima (od najmanjih prema najvećima i 
obrnuto). 

 
 Potrebno je uključiti i privatni sektor iz kulturnih i kreativnih 

industrija kao i širi poslovni sektor. 
 

 Kandidati uče od drugih Europskih prijestolnica kulture. 
 

 Potrebno je okupiti tim za pripremu kandidature. 

 
 Potrebno je animirati stanovnike grada za takvu aktivnost. 

 
 Potrebno je dovoljno vremena za novi kulturno-infrastrukturni 

projekt koji treba biti spreman do godine EPK. 
 

 



U ovoj ranoj fazi gradovi se trebaju upitati: 

 
 Koji su im ciljevi? 

 Kako se oni mogu uskladiti s kriterijima EPK? 

 Postoji li održiva međustranačka politička podrška? Iskustvo je 
pokazalo da može doći do promjene u političkom vodstvu u gradu 

od podnošenja prijave do moguće godine EPK. 
 

Tko se može prijaviti i ključni rani čimbenici koje treba 
uzeti u obzir 
 

Veličina grada nije važna. Gradovi s više od milijun stanovnika kao 
i oni s manje od 25 000 bili su Europske prijestolnice kulture. 

 
Gradovi mogu uključiti okolna područja (na primjer susjedne 

gradove ili regije) To se, primjerice, dogodilo 2007. godine kada 
je Luksemburg uključio i Grand Region; 2010. godine Essen je 

predvodio Rursku oblast; 2012. Maribor je uključio pet drugih 

gradova u istočnoj Sloveniji, a 2013. godine Marseilles-Provence je 
obuhvatio 90 % okruga Bouches-du-Rhône. Međutim, jedan grad 

mora biti vodeći kao nositelj glavnih obveza i odgovornosti. 
 

Program okrenut budućnosti. Gradu se ne dodjeljuje naslov na 
temelju njegove kulturne baštine ili trenutne kulturne ponude. Oni 

mogu poslužiti kao temelj kandidature, ali ne i kao njena bit (EPK 
nije varijacija popisa UNESCO-a ili oznake europske baštine). Gradu 

se dodjeljuje naslov na temelju njegova programa sadržanog u 
prijavnoj dokumentaciji. 

 
Ne nuditi postojeće kulturne aktivnosti. Pojedini su kandidati 

podnijeli prijave koje su sadržavale zbir postojećih kulturnih 
aktivnosti kao prijedlog za EPK. Nisu bili uspješni. Naslov EPK 

dodjeljuje se na osnovi specifičnog programa koji nadmašuje i 

različit je od redovne kulturne ponude grada. 
 

Ne postoji standardni obrazac za vaš program. Svaki je grad 
jedinstven. Njegov program odražava njegove potrebe i ciljeve 

ispunjavajući istovremeno službene kriterije projekta EPK. 
 

Turizam nije bit projekta. Jedan od ciljeva programa je 
promicanje profila grada na međunarodnoj razini kroz kulturu. 

Većina EPK zabilježila je turistički rast i to je faktor uspjeha u 
mnogim EPK. Međutim glavni je naglasak programa EPK na 

stanovnicima, osobito onima koji žive u gradu. 
 

Uvjet nije ponuditi veliki broj događanja i projekata. Vaš 
program treba biti usuglašen s vašim ciljevima i financijskim 



mogućnostima. Nemojte previše opteretiti upravne strukture ili 

građane. 
 

Europski (međunarodni) program. Ovo je europski projekt. 

Programi trebaju isticati i zajedničke karakteristike i raznolikost 
kultura u Europi. Ukupna vizija ovog događaja treba biti europska, a 

program privlačan i na europskoj i na međunarodnoj razini. 
 

Riječ je o kulturnom projektu. Mnogi gradovi ostvarili su znatne 
gospodarske ili društvene prednosti od projekta EPK: poboljšanje 

gradske infrastrukture, fizičke obnove, lokalnih ulaganja, rast 
ponosa gradom itd. To su pozitivne popratne koristi. U svojoj biti 

EPK je kulturni projekt namijenjen građanima, umjetnicima i 
kulturnim djelatnicima te onima koji koriste svoja stvaralačka 

umijeća u mnogim sektorima društva. 
 

Grad se može promijeniti. Projekt EPK pruža mogućnost 
proučavanja mračnije strane gradske povijesti. Primjerice, Linz2009 

suočio se sa svojom nacističkom prošlošću, a Liverpool2008 je 

istražio svoju ulogu u trgovini robljem. 
 

Riječ je o dugoročnoj obvezi. Za pripremu, izradu i provedbu 
projekta potrebno je šest do sedam godina kontinuiranih i održivih 

napora. Dugotrajno, pa tako mnoge EPK ubiru plodove naslova 
godinama i desetljećima poslije. Druge, manje uspješne moraju se 

baviti negativnim posljedicama neispunjenih očekivanja. Naslov EPK 
donosi velike koristi onim gradovima koji su spremni uložiti 

odgovarajući napor. 
 

Kako započeti? Dobar način je posjetiti druge Europske 
prijestolnice kulture, proučiti njihove Prijavne knjige (većina ih 

objavljuje na internetu), promatrati ih u akciji. Svake godine dva 
grada dobiju naslov, a osam ih je već imenovano i nalaze se u 

pripremnom razdoblju – mogućnosti izbora su velike. 

 
 

Razumijevanje kriterija 
 

Odluka donosi šest kategorija kriterija koje se primjenjuju u 

postupku izbora. Kategorije imaju jednaku vrijednost jer je iskustvo 
pokazalo da je za uspješnu EPK potrebno svih šest. 

 
Gradovi ih trebaju shvatiti kao koristan instrument za pažljivu 

pripremu ne samo pri prijavljivanju kandidature već i pri planiranju 
godine. Kategorije pomažu gradovima da na najbolji mogući način 

iskoriste svoju kandidaturu, bez obzira na ishod natječaj,  treba učiti 
i iskoristiti ovo iskustvo. 



 

U ovom se dijelu obrađuje svaka od kategorija i nude smjernice 
utemeljene na nedavnim iskustvima EPK i izvješćima Povjerenstva. 

Odluka sadrži jasne čimbenike koje treba uzeti u obzir kod svake 

kategorije kriterija, a navedeni su kurzivom. 
 

 

A: Doprinos dugoročnoj kulturnoj strategiji 
 

 kulturna strategija za grad kandidat koja obuhvaća inicijativu i 

obuhvaća planove za podupiranje kulturnih aktivnosti i nakon 
godine naslova, postoji već prilikom njegove prijave; 

 
 planovi za jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora, 

uključujući razvoj dugoročnih veza između kulturnog, 
gospodarskog i društvenog sektora grada kandidata; 

 
 predviđeni dugoročni kulturni, društveni i gospodarski učinak, 

uključujući urbani razvoj, koji bi na grad kandidat imao naslov; 
 

 planovi za praćenje i evaluaciju utjecaja naslova na grad kandidat, 
te za objavljivanje rezultata evaluacije; 

 
Premda gradovi nose naslov godinu dana prije nego što ih sljedeće 

godine zamijene drugi nositelji naslova, na EPK ne treba gledati kao 

na jednogodišnji događaj. Uspješne EPK su naslov koristile kao 
katalizator promjena u kulturnom i općem razvoju grada koje dovode 

do održivih kulturnih, društvenih i gospodarskih učinaka. Najbolji 
način na koji grad može osigurati nasljeđe je uključivanjem godine 

EPK u ukupnu strategiju, osobito razvijanjem povezanost između 
kulture, obrazovanja, turizma, prostornog planiranja, socijalnih službi 

i slično. Kandidati trebaju predstaviti svoje kulturne i gradske 
strategije u prijavnoj knjizi. Povjerenstvo se neće baviti njihovim 

značajem već će provjeravati usuglašenost između njih i predloženog 
programa te njegovih ciljeva. 

 
Pojedini noviji primjeri: 

 
Mons 2015. Regija Mons vodeća je lokacija za digitalne 

poslovne aktivnosti. Glavna je tema EPK „Tamo gdje se kultura 

susreće s tehnologijom“ s brojnim projektima temeljenima na 
digitalnoj tehnologiji, npr. „Metro IT Europa“ virtualna je 

podzemna željeznica kroz grad za turiste i kulturne djelatnike. 
„Café Europa“ temelji se na rastućoj mreži gradova kao osnovi 

za digitalne interakcije o kulturnim i europskim temama. 
 



Plzen 2015. ima za temu „Otvorite se“, a za cilj znatno 

širenje percepcija njegovih građana sa snažnim naglaskom na 
promjeni ponašanja. 

 

Aarhus 2017. Tema „Novo promišljanje“ temelji se na 
gradskoj strategiji redefiniranja i mijenjanja kulturnoga i 

gradskog okružja kako se grad bude razvijao tijekom idućeg 
desetljeća. 

 
Ciljevi. Važno je da kandidat ima jasnu predodžbu o svojim 

ciljevima za EPK. Nema gotovog obrasca za postizanje ciljeva jer je 
svaka EPK različita, svaki grad suočen je s jedinstvenim nizom 

izazova i mogućnosti. Jasnoća ciljeva ukazuje na ozbiljan postupak 
planiranja i u velikoj mjeri olakšava upravljanje projektom EPK i 

javnu odgovornost. Ciljevi bi se trebali odnositi na kriterije inicijative 
EPK kao i na lokalne ciljeve. Upravljački tim treba imati jasan 

mandat, a odluku o njihovim obvezama izdaje im gradska uprava. 
 

Praćenje. Od svih se Europskih prijestolnica kulture očekuje da 

utvrde postupak praćenja kako bi se poboljšala provedba ciljeva 
utvrđenih za godinu u kojoj grad nosi naslov. To omogućuje timu 

praćenje napretka prema ostvarivanju ciljeva tijekom 
četverogodišnjega pripremnog razdoblja, tijekom godine naslova, 

kao i poslije nje. Osnovne postavke potrebno je odrediti najkasnije u 
godini nakon imenovanja. Mjere bi trebale biti kvantitativne i 

kvalitativne. 
 

Evaluacija. EPK su obvezne izraditi evaluaciju nakon godine 
naslova, a nju treba poslati Europskoj komisiji u roku od 12 mjeseci 

nakon naslova EPK. Da bi bile učinkovite, evaluacije se trebaju 
temeljiti na ciljevima utvrđenim u prijavnoj knjizi na početku 

postupka EPK. 
 

B: Europska dimenzija 
 

 opseg i kvaliteta aktivnosti kojima se promiče kulturna raznolikost 
Europe, međukulturni dijalog i veće međusobno razumijevanje 

europskih građana; 
 

 opseg i kvaliteta aktivnosti kojima se naglašavaju zajednički aspekti 
europskih kultura, baštine i povijesti, kao i europske integracije i 

aktualnih europskih tema; 
 

 opseg i kvaliteta aktivnosti u kojima sudjeluju europski umjetnici, 
suradnja s akterima ili gradovima u raznim zemljama, uključujući 

prema potrebi gradove nositelje naslova i transnacionalna 
partnerstva; 



 

 strategija za privlačenje interesa šire europske i međunarodne 
javnosti; 

  

Europska dimenzija je u središtu programa EPK. Važno je naglasiti da 
je usmjerena na stanovnike grada, ali i šire jer je cilj povećati svijest o 

raznolikosti kultura u Europi, kao i njihovim zajedničkim značajkama. 
Za gradove to znači povezivanje lokalnog konteksta s europskim 

okvirom. Za kulturne operatere grada europska dimenzija ima za 
posljedicu uspostavljanje novih međunarodnih partnerstava. Europska 

dimenzija osigurava da projekt EPK bude međunarodni, a ne isključivo 
nacionalni događaj. Ukupna percepcija manifestacije treba biti 

europska. 
 

Posljednji čimbenik znači da program treba biti dovoljno kvalitetan da 
privuče međunarodnu publiku, bilo osobno ili sve više putem 

elektroničkih medija. Od kandidata se očekuje određeni kapacitet 
turističke ponude i ciljevi za jačanje sektora turizma.  

 

Suradnja s partnerskom EPK. Dvije su Europske prijestolnice kulture 
(a svake treće godine i tri). Pozivaju se na zajedničku suradnju. Doseg 

projekata je različit i razvija se u suradnji gradova. To je ključna stavka 
europske dimenzija projekta EPK. Mnoge EPK izrađuju projekte s 

prošlim i budućim EPK. 
 

Pojedini noviji primjeri europske dimenzije: 
 

Umea 2014. Cjelokupan je program izrađen oko kalendara 
naroda Sami (Laponci). 

 
Riga 2014. predstavila je „Jantar u suvremenom umjetničkom 

nakitu“. Jantar je bio prvi proizvod koji se izvozio iz baltičke 
regije u Europu u prvom stoljeću. 

 

Leeuwarden 2018. i Donostia San Sebastian 2016. 
Istaknuli su ulogu manje korištenih jezika u Europi 

(zapadnofrizijski i baskijski) u projektima sa sličnim gradovima 
diljem Europe. 

 

C: Kulturni i umjetnički sadržaj 

 
 jasna i skladna umjetnička vizija i strategija kulturnog programa; 

 
 uključenje lokalnih umjetnika i kulturnih organizacija u 

osmišljavanje i provedbu kulturnog programa; 
 



 opseg i raznolikost predloženih aktivnosti i njihova sveukupna 

umjetnička kvaliteta; 
 

 sposobnost spajanja lokalne kulturne baštine i tradicionalnih 

umjetničkih formi s novim, inovativnim i eksperimentalnim 
kulturnim izričajima; 

 
EPK je kulturni projekt koji je prije svega okrenut budućnosti. Posebno 

izrađen program za godinu naslova treba biti na visokoj umjetničkoj i 
kulturnoj razini. Ovo se odnosi na sudioničke projekte kao i na 

mainstream umjetničke aktivnosti. 
 

EPK obično usmjerava svoju stratešku viziju u nekoliko smjerova; 
preveliki broj smjerova može zbuniti javnost. 

 
Prijavna knjiga treba sadržavati dovoljno podataka o predloženim 

projektima kako bi Povjerenstvo moglo razumjeti dosljednost 
programa i umjetničke vizije sa strategijom i ciljevima. Uz to je 

potrebno navesti način na koji će se ispuniti kriteriji. 

 
Vodite računa da će Povjerenstvo i Europska komisija program iz 

Prijavne knjige smatrati operativnim ugovorom i koristiti ga kao 
osnovu tijekom postupka praćenja (vidjeti niže). 

 
Iskustvo je pokazalo da izrada programa na povijesnim temeljima i 

kulturnoj baštini grada može biti korisna početna točka. To je usko 
povezano i s činjenicom da mnoge EPK žele razviti kulturnu ponudu u 

gradu. Program treba navoditi ulogu i razvoj lokalne umjetničke i 
kreativne zajednice. Novija izvješća Povjerenstva također traže 

podatke o digitalnoj umjetničkoj strategiji EPK. 
 

 
 

D: Sposobnost provedbe 
 

 prijava ima široku i snažnu političku potporu i održivi angažman 
lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela; 

 
 grad kandidat ima ili će imati odgovarajuću i održivu infrastrukturu 

za nošenje naslova; 

 
Grad kandidat mora pokazati sposobnost provedbe složenog i opsežnog 

programa kao što je EPK. Iskustvo je pokazalo da postoji nekoliko 
ključnih faktora za uspjeh: 

 
 Održiva dugoročna međustranačka politička predanost 

projektu. U mnogim gradovima EPK dolazi do promjene političkog 



vodstva tijekom sedam godina od kandidature do kraja godine 

naslova. Nužno je da se sve političke stranke (na gradskoj, 
regionalnoj i nacionalnoj razini) odnose prema EPK kao prema 

nestranačkom projektu koji je u korist grada. Evaluacije stalno 

ukazuju na probleme prouzročene političkom nestabilnošću. 
 

 Bliska suradnja između upravljačkih struktura projekta EPK i 
odjela gradske uprave. To je potrebno ne samo tijekom 

pripremne faze i u samoj godini naslova, već da bi se osigurao 
prijelaz na razdoblje nakon godine naslova (vidjeti niže pod F 

Upravljanje). 
 

 Potrebno je osigurati da turistički i smještajni kapaciteti grada 
budu usuglašeni s ciljevima sadržanim u planu. To se odnosi na 

samo na hotelske, prijevozne i slične kapacitete nego i na ostale 
vještine poput poznavanja stranih jezika, kvalitete gostoprimstva i 

programa dobrodošlice (kako u javnom tako i u privatnom sektoru), 
koje su raspoložive u gradu. 

 

 Mnogi su kandidati za EPK naveli programe velikih 
infrastrukturnih radova u gradu. Oni su važni samo ako izravno 

utječu na program EPK. Primjerice: 
 

Marseilles-Provence 2013. Velika investicija za obnovu 
„Vieux port“ (stare luke) nije bila dijelom EPK. Ona bi se i 

inače ostvarila, ali je postala katalizatorom prijave. Novi 
muzeji i kulturni centri bili su dio ukupne ponude za EPK 

(ali njima nije upravljao EPK tim). 
 

Plzen 2015. Obnova i prenamjena industrijske građevine u 
kreativni centar koji se koristio u okviru programa EPK i 

koji je postao ključni dio nasljeđa projekta. 
 

 Upravljanje i proračuni infrastrukturnih i građevinskih projekata 

(nova kazališta i slično) obično nisu dio proračuna i odgovornosti 
EPK. 

 
 

E: Doseg 
 

 uključivanje lokalnog stanovništva i civilnog društva u pripremu 
prijave i provedbu inicijative; 

 
 stvaranje novih i održivih mogućnosti za širok raspon građana koji 

prisustvuju ili sudjeluju u kulturnim aktivnostima, posebno za 
mlade ljude, volontere, marginalizirane skupine i osobe u 

nepovoljnom položaju, uključujući manjine, posvećujući posebnu 



pozornost dostupnosti ovih aktivnosti osobama s invaliditetom i 

starijim osobama; 
 

 cjelokupna strategija razvoja publike, posebno veza s obrazovnim 

sektorom i sudjelovanje škola; 
 

 
Uspjeh projekta EPK, a svakako i ključni dio njegovog nasljeđa može 

se mjeriti aktivnim sudjelovanjem građana. S time treba započeti još 
u pripremnoj fazi. Nedavne EPK i gradovi kandidati održali su stotine 

sastanaka s građanima tražeći njihovo mišljenje o mogućim 
programima i ukupnoj percepciji projekta. Traži se aktivno 

uključivanje, a ne samo sudjelovanje u svojstvu publike.  
 

Timovi koji pripremaju prijave uložili su svjestan napor da uključe one 
koji obično ne sudjeluju u kulturnom životu grada ili koji vode 

paralelni kulturni sektor. Cilj je ostvariti što šire sudjelovanje. 
 

Svaki će grad kandidat imati vlastite naglaske i prioritete koji će se 

razvijati tijekom priprema i provođenja projekta EPK. U mnogim 
slučajevima sudjelovanje dovodi do promjene stajališta kod kulturnih 

djelatnika u gradu (vid razvoja publike). 
 

U projektima EPK sve se više koriste volonteri. Bitno je napraviti 
razliku između plaćenog osoblja i pripravnika, te volontera. Jaki 

volonterski program može značajno povećati sudjelovanje građana u 
EPK i njegovom nasljeđu.  

 
Postalo je uobičajeno da se projekt EPK provodi u suradnji sa 

školama, skupinama mladih, sveučilištima i velikim brojem 
organizacija civilnog društva. 

 

F: Upravljanje 
 

 izvedivost strategije za prikupljanje sredstava i predloženog 

proračuna, što prema potrebi uključuje planove za traženje 
financijske potpore iz programa i fondova Unije te obuhvaća 

pripremnu fazu, godinu naslova, evaluaciju i odredbe za aktivnosti 
povezane s nasljeđem i planiranje za slučaj nužde; 

 
 predviđena struktura upravljanja i izvršenja provedbe inicijative koja 

uključuje, između ostalog, odredbu o odgovarajućoj suradnji između 
lokalnih vlasti i struktura izvršenja, uključujući umjetnički tim; 

 
 postupak imenovanja glavnog i umjetničkog direktora i njihovih 

područja djelovanja; 
 



 da je marketinška i komunikacijska strategija sveobuhvatna i ističe 

da je ta inicijativa inicijativa Unije; 
 

 da struktura izvršenja obuhvaća osoblje s odgovarajućim vještinama 

i iskustvom potrebnim za planiranje, upravljanje i izvršenje 
kulturnog programa u godini naslova. 

 
Financiranje. Proračuni za projekt EPK znatno se razlikuju; nedavni 

programi EPK (bez infrastrukture ili građevina) kretali su se od 20 do 
80 milijuna eura. 

 
U fazi prijave nemoguće je dati precizne podatke o budućim izvorima 

financiranja. Prijavna knjiga treba sadržavati realan proračun s 
dovoljno podataka koji ukazuju na određenu sigurnost u odnosu na 

svaku proračunsku stavku. 
 

Struktura financijskih podataka bit će sadržana u upitniku uključenom 
u Pozivu na prijave za kandidaturu. Sadržavat će predviđene prihode iz 

sljedećih izvora: 

 
 tijela javne vlasti (na razini grada, regije, države) 

 privatni sektor 
 ostalo (osobito prihodi od prodaje ulaznica i „crowd-funding“) 

 programi EU 
  

Savjetuje se kandidatima, a posebno EPK da istraže mogućnosti punog        
sudjelovanja u ostalim programima EU. Trenutni programi traju do 2020. 

godine i uključuju: 
 

Kreativna Europa (potpora za kulturni i kreativni sektor) 
http://ec.europa.eu/culture/index en.htm 

 
Kohezijski fond (potpora za regije i gradove) 

http://ec.europa.eu/regional policy/what/future/indeks en.cfm 

 
Erasmus + (potpora za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i 

sport) 
http://ec.europa.eu/education/index en.htm 

 
Obzor 2020 (potpora za istraživanja i inovacije) 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
 

COSME (potpora konkurentnosti i održivosti poduzeća EU, malih i 
srednjih poduzetnika te promicanje poduzetničke kulture) 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index en.htm 
 

Instrument za povezivanje Europe (potpora europskim digitalnim 
kulturnim mrežama) 

http://ec.europa.eu/culture/index%20en.htm
http://ec.europa.eu/education/index%20en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index%20en.htm


http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility 

 
 

 

Organizacijska struktura i upravljanje. Iskustvo je pokazalo da 
je upravljačka struktura ključan faktor uspjeha ili neuspjeha 

projekta EPK. 
 

Nedavne EPK koristile su čitav niz pravnih subjekata: zaklade, udruge, 
javne ustanove, gradske odjele itd. ovisno o lokalnim zakonima i 

praksi. Bez obzira na odabrani pristup, ključni faktori su: 
 

 Jasna predodžba od samog početka da projekt EPK zahtijeva 
visoke upravljačke standarde na svim razinama. Oni se mogu 

nalaziti u gradskim strukturama ili mogu biti dovedeni izvana, ili 
se mogu postići odgovarajućim osposobljavanjem. To se odnosi 

na upravljanje kulturom grada kao i na upravljački dio projektnog 
tima EPK. 

 

 Stabilnost upravljačke strukture: upravnog odbora, rukovoditelja, 
odnos s gradskim upravnim odjelima. 

 
 Neovisnost od političkih i stranačkih događanja (vanjske 

evaluacije slabih učinaka projekta EPK ističu kako je osnovni 
razlog bio političko miješanje u pojedinosti projekta). Političari 

mogu biti članovi upravnog odbora i djelovati na strateškoj, ali ne 
i operativnoj razini.  

 
 Postupke za izbor glavnog ravnatelja i umjetničkog ravnatelja 

treba provesti u ranoj fazi postupka prijave. U tom je smislu javni 
natječaj transparentniji. Često je slučaj da se tim osnovan za 

postupak kandidiranja promijeni pri razradi projekta ili njegovoj 
provedbi jer su različite vještine potrebne za različite faze 

provedbe godine. Stabilan tim je u svakom slučaju koristan. 

 
 Neovisnost umjetničkog ravnatelja za umjetnički program koji je 

u skladu s Prijavnom knjigom i financijskim sredstvima. 
 

 Prijelaz nakon godine naslova; dobra praksa i vanjske evaluacije 
pokazuju da bi jezgra tima trebala postojati još barem šest 

mjeseci nakon završetka godine. 
 

 Jasne ovlasti financiranja i postupak vanjske revizije. 
 

Marketing i komunikacije. Jedna od ključnih funkcija koja se u 
sve većoj mjeri odvija online. U prijavnoj knjizi potrebno je razraditi 

opširnu marketinšku i komunikacijsku strategiju te njezine ciljeve. 
Potrebno je posvetiti pozornost intelektualnom vlasništvu projekta 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility


EPK. Isto je tako potrebna tijesna suradnja između tima projekta 

EPK i gradskih odjela za turizam i marketing (kao i s nacionalnom 
turističkom zajednicom). 

 

Upravljanje brendom. Svaka EPK će imati svoj brend i svoju 
strategiju brendiranja. Uz to, EPK treba osigurati odgovarajuću 

pozornost brendu EPK. Europska komisija izdaje detaljne smjernice 
o korištenju logotipa EPK. Projekt EPK treba osigurati odgovarajuću 

promidžbu brenda EPK i njegove povijesti. 
 

 
Primjeri naglašavanja  vlasništva EU-a nad brendom: 

 
 Svečanosti otvaranja i zatvaranja: mnoge Europske prijestolnice 

kulture organiziraju primopredaju tijekom svečanosti otvaranja i 
zatvaranja s gradovima koji su naslov nosili prethodne ili će ga 

ponijeti sljedeće godine.  
 

 Obično se na te svečanosti pozivaju visoki dužnosnici EU (npr. 

predsjednik Europske komisije i parlamenta, povjerenik za kulturu 
itd.). 

 
 Rasprave o europskim temama s vodećim osobama EU. 

 
 Dan Europe (9. svibnja): EPK često preuzme vodeću ulogu u 

obilježavanju tog dana. 
 

 Mediji: osigurati prepoznatljivost u medijima kako je projekt EPK 
inicijativa Europske unije. 

 
 Isplata novčane nagrade Melina Mercouri (ako se dodijeli) pruža 

mogućnost za promotivni događaj. 
 

 

 

Postupak odabira i imenovanja 
 

Poziv na prijave i pravila vezana uz prijavljivanje koje objavljuje 
nacionalno tijelo sadrže administrativne odredbe kao i pravila i 

kriterije za postupak izbora. Poziv uključuje upitnik koji se temelji na 

obrascu Europske komisije (dostupan na internetskom portalu 
Europske komisije, veza na kraju dokumenta). On definira rokove i 

detaljne upute za podnošenje prijava. 
 

Pozivi se obično objavljuju šest godina prije imenovanja grada 
nositelja titule (npr. krajem 2014. za 2021., krajem 2015. za 2022. 



godinu itd.). Pravila vezana uz postupak obično se objavljuju ubrzo 

nakon Poziva. 
 

Postupak izbora odvija se u dvije faze: predodabir (uži izbor) i 

odabir. Takav se dvostupanjski postupak odvija čak i kada postoji 
samo jedan kandidat. 

 
Najbitniji dio izbora  je „prijavni obrazac“ kandidata, poznat kao 

„Prijavna knjiga“. Obično se sastoji od 80-100 stranica A4 formata. 
 

Prijavna knjiga sadrži ciljeve kandidata, program, financijske 
planove, upravljačku strukturu itd. Izrađena je na temelju upitnika 

koji je dostupan na internetskom portalu Europske komisije i slijedi 
strukturu šest kategorija kriterija opisanih u gornjem tekstu. 

 
Kandidati pripremaju Prijavnu knjigu i dostavljaju ih sukladno 

pravilima iz Poziva. 
 

Kod predodabira kandidati predstavljaju svoju prijavu Povjerenstvu i 

odgovaraju na njihova pitanja. Predstavnici nacionalnih vlasti i 
Europske komisije prisutni su kao promatrači da bi osigurali 

poštivanje pravila, ali ne sudjeluju u raspravama Povjerenstva. 
 

Na kraju sastanka Povjerenstvo objavljuje kandidate koje 
preporučuje za fazu odabira. Ne postoje smjernice u pogledu broja 

gradova koje mogu izabrati. Izvješće Povjerenstva sadržavat će 
preporuke gradovima koji uđu u uži izbor. 

 
Nacionalna tijela će službeno odobriti preporuke Povjerenstva i 

pozvati gradove s užeg popisa na sudjelovanje u odabiru. 
 

Kandidati imaju oko 7-8 mjeseci za izmijene i dopune prijava. U ovoj 
je fazi nužno navesti puno više pojedinosti, osobito o programu i 

financiranju. 

 
Postupak odabira isti je kao i postupak predodabira gradova koji 

ulaze u širi izbor (podnošenje izmijenjene i dopunjene Prijavne 
knjige, prezentacija, pitanja i odgovori) s jednom važnom 

nadopunom. 
 

Kratko prije sastanka za odabir izaslanstvo Povjerenstva, s istim 
promatračima, može posjetiti svaki od gradova koji su ušli u uži 

izbor. Kandidat odlučuje o sadržaju posjeta. Nakon toga će 
izaslanstvo izvijestiti ostale članove Povjerenstva o posjetu. 

 
Povjerenstvo će temeljiti svoje ocjene i odluke prema načinu na koji 

je kandidat pristupio naspram šest navedenih kategorija kriterija iz 



Odluke. Prijavna knjiga, prezentacija te pitanja i odgovori koristit će 

se kao iskaz kandidata. 
 

Na kraju sastanka Povjerenstvo će objaviti svoju preporuku o 

kandidatu odabranom za naslov. Izvješće Povjerenstva sadržavat će 
i preporuke tom gradu. 

 
 

 

Imenovanje Europske prijestolnice kulture 
 

Vlada države članice službeno će imenovati predloženi grad 
Europskom prijestolnicom kulture i o tome obavijestiti institucije 

Europske unije. 
 

Europska komisija će zatim objaviti popis imenovanih gradova u 
Službenom listu Europske unije u roku od dva mjeseca od obavijesti. 

 
Grad kandidat može se početi nazivati „Europskom prijestolnicom 

kulture.“ 
 

Faza praćenja 
 

Europske se prijestolnice kulture biraju i službeno imenuju četiri 
godine prije godine naslova. To je dugo vremensko razdoblje. 

Iskustvo je pokazalo da je toliko vremena potrebno za planiranje i 
pripremu te složene manifestacije. Odgovornost je, naravno, na 

vodstvu i upraviteljima projekta EPK. 
 

Povjerenstvo, uz potporu Europske komisije, ima kontinuiranu ulogu 
tijekom te četiri godine. Povjerenstvo i Europska komisija imaju 

nepisanu, ali važnu zadaću održavanja ugleda brenda EPK. Njihovo 

aktivno sudjelovanje u pripremnoj fazi projekta EPK i u razdoblju 
praćenja važan je čimbenik. Vanjske evaluacije programa EPK ističu 

sve veću ulogu Povjerenstva u tom razdoblju. 
 

Upravljački timovi EPK dužni su obavještavati Europsku komisiju (a 
preko nje i Povjerenstvo) o svim važnim promjenama u tom 

razdoblju. Primjeri uključuju promjene u upravljačkoj strukturi, 
imenovanja viših rukovoditelja projekta, financijske izmjene, veće 

promjene programa. 
 

Ciljevi Povjerenstva su: 
 

 Podržati projekt EPK savjetima i smjernicama. 
 



 Pratiti napredak u ostvarivanju ciljeva i programa iz Prijavne 

knjige te kriterija iz Odluke. 
 

 Uputiti preporuku Europskoj komisiji o isplati novčanog dijela 

nagrade Melina Mercouri. 
 

Povjerenstvo ima ulogu „kritičkog prijatelja“. 
 

Povjerenstvo i upravljačke strukture projekta EPK sastat će se na tri 
sastanka: 

 
 3 godine prije godine naslova 

 
 18 mjeseci prije godine naslova 

 
 2 mjeseca prije godine naslova 

 
 Sastanke saziva Europska komisija i održavaju se u Bruxellesu 

 

Nekoliko mjeseci prije svakog sastanka Europska komisija traži 
izvješće o napretku. Izvješće treba sadržavati ažurirani pregled 

priprema, vođenja, upravljanja, razvoja programa, financija itd. 
 

Početna točka procesa praćenja je Prijavna knjiga projekta EPK. Ona 
je temelj za izbor grada u natjecanju tako da se svaki EPK treba u 

što većoj mjeri pridržavati preuzetih obveza. 
 

Povjerenstvo je svjesno da nije moguće navesti pojedinosti o svim 
projektima 6 do 7 godina unaprijed. Dolazit će do promjena 

(promjena partnera, financijskih promjena itd.) ali se vizija i smjer iz 
Prijavne knjige moraju zadržati. Povjerenstvo očekuje da te 

promjenu budu jasno navedene i da se o njima izvještava na 
sastancima tijekom procesa praćenja. 

 

Sastanci su prilika za razmjenu mišljenja. Nakon svakog sastanka 
Povjerenstvo priprema izvješće s preporukama za upravljački tim 

projekta EPK. Europska komisija objavljuje to izvješće. 
 

Povjerenstvo može tražiti privremena izvješća. Obično se izvješća 
odnose na specifična pitanja o kojima je bilo riječi na sastancima. 

 
Povjerenstvo također može tražiti da jedan ili dva njegova člana 

posjete EPK u ovoj fazi i o tome izvijeste sve ostale članove 
Povjerenstva. 

 
 

Nagrada Melina Mercouri 



 
Nagradu Melina Mercouri dodjeljuje Europska komisija svim EPK. Taj 

se postupak dijeli na dvije faze. 

 
Kada se grad imenuje EPK, Europska komisija odlučuje hoće li mu 

dodijeliti tu nagradu. 
 

Isplata nagrade (iz sredstava programa Kreativna Europa, trenutno 
iznosi 1,5 milijuna eura) je uvjetna. 

 
Na trećem sastanku procesa praćenja Povjerenstvo odlučuje hoće li 

dati preporuku Europskoj komisiji da isplati novčani dio nagrade 
EPK. 

 
Kriteriji za preporuku su: 

 
 Od vremena podnošenja Prijavne knjige nije došlo do značajnijih 

promjena u viziji, ciljevima, strategiji, programu i proračunu. 

 
 Neovisnost umjetničkog tima je poštovana. 

 
 Europska dimenzija programa je dovoljno istaknuta. 

 
 U marketinškim i komunikacijskim aktivnostima povezanim s 

projektom EPK u dovoljno mjeri je istaknuto da je riječ o 
inicijativi Europske unije. 

 
 Postupak praćenja se odvija te je sve pripremljeno za zadnju 

evaluaciju. 
 

Također je važno utvrditi odgovarajuće mehanizme za prijelaz EPK 
tima na tim koji će upravljati nasljeđem projekta EPK. 

 

Ako Europska komisija prihvati preporuku Povjerenstva, nagrada se 
isplaćuje u prvim mjesecima godine EPK. 

 
 

Evaluacija 

 
EPK su obvezne napraviti evaluaciju godine u kojoj su nosili naslov. 
Evaluacija treba biti dovršena do kraja godine koja slijedi nakon 

godine EPK i upućena Europskoj komisiji. Ona će biti objavljena kako 
bi ostali kandidati i EPK imali koristi od nje, a također će poslužiti 

kao iskaz javne odgovornosti. 
 



EPK se pozivaju slijediti smjernice koje izdaje Europska komisija 

(dostupne na internetskoj stranici Komisije, veza na kraju 
dokumenta). Evaluacije trebaju obuhvatiti: 

 

 Standardna područja koja su zajednička svim EPK, koristeći 
zajedničke pokazatelje pri čemu će se poštovati kriteriji iz 

natječaja, uključujući i financijske kriterije. 
 

 Stavke koje su značajne za projekt EPK sukladno ciljevima 
utvrđenim od strane EPK u fazi izrade Prijavne knjige. 

 
Evaluacija treba biti kvantitativna i kvalitativna. U idealnim uvjetima 

trebala bi je obaviti organizacija koja je neovisna od upravljačkog 
tima EPK, ali koja ima potpuni pristup svim podacima. Evaluacija 

treba biti vjerodostojna, a ne promotivnog karaktera. 
 

EPK također može napraviti evaluacije s naglaskom na područja od 
posebnog značaja. 

 

 

Nasljeđe 
 

Odluka jasno navodi da EPK treba biti dio „dugoročne strategije s 
održivim učinkom na lokalni gospodarski, kulturni i društveni 

razvoj.“ EPK trebaju u fazi planiranja osigurati odgovarajuće 

mehanizme kojima će se ostvariti taj cilj. 
 

Praksa pokazuje kako je najbolje osigurati proračunska sredstva za 
godinu EPK+1 i djelatnike kako bi se osigurao prijelaz na one 

organizacije koje će održavati zamah.  
 

 

Otvoren natječaj za zemlje kandidatkinje i 

potencijalne kandidatkinje 
 

Od 2021. i svake treće godine poslije toga imenovat će se tri EPK 

godišnje. Gradovi će se birati putem otvorenog natječaja u 
zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za 

članstvo u Europskoj uniji. 

 
Europska komisija će na svojim internetskim stranicama objaviti 

koje zemlje ispunjavaju uvjete. 
 

Otvoreni natječaj znači da se gradovi mogu natjecati s kandidatima 
iz drugih zemalja. Iz jedne se zemlje može prijaviti više gradova. 

 



Postupak odabira i praćenja slijedi iste procedure koje su navedene 

u gornjem tekstu s neznatnim izmjenama: 
 

Europska komisija preuzima ulogu nacionalnih vlasti: objavljuje 

Poziv i pravilnik te službeno prihvaća preporuke Povjerenstva i 
imenuje EPK. 

 
Kod predodabira kandidati ne prisustvuju sastanku. Povjerenstvo 

utvrđuje uži izbor kandidata na temelju Prijavne knjige. 
 

 

Izvješća i evaluacije programa EPK  
 

Studiju „Europske prijestolnice kulture: uspješne strategije i 

dugoročni učinci“; Beatriz Garcia et al., naručio je Europski 
parlament 2013. godine. U njoj su identificirane najčešće uspješne 

strategije; uspoređuju se i razmatraju dokazi o utjecaju i 
dugoročnim učincima iz kulturne, gospodarske, društvene i političke 

perspektive te se naglašavaju glavni izazovi s kojima se učestalo 
suočavaju EPK: 

 
http://222.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/

IPOL-CULT ET(2013)513985 EN.pdf 
 

„Europski gradovi i prijestolnice kulture“ (izvješće Palmer/Rae) 
naručila je Europska komisija 2005. godine. Izvješće obuhvaća EPK 

u razdoblju od 1995. do 2004. godine (dostupno na internetskim 
stranicama Europske komisije). 

 
Brošuru „Europske prijestolnice kulture: put do uspjeha“ pripremila 

je Europska komisija i sadrži dvadesetpetogodišnju povijest 
Europskih prijestolnica kulture (1985. – 2010., dostupno na 

internetskim stranicama Europske komisije). 
 

Izvješća o evaluaciji za sve EPK od 2007. godine, ECORYS. Naručila 
ih je Europska komisija, a objavljuju se nekoliko mjeseci nakon 

isteka godine EPK (dostupno na internetskim stranicama Europske 

komisije). 
 

Europske prijestolnice kulture, I–V, Palmer, Richards, Dodd. Serija 
izvještaja kojima se ažurira Palmerovo izvješće kao i drugi eseji o 

EPK, Atlas Publishing: 
 

http://www.atlas-webshop.org/ 
  

Europska komisija, internetske stranice o EPK, uz izvješća o odabiru 
i praćenju: 

http://222.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-CULT
http://222.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-CULT
http://www.atlas-webshop.org/


 

http://ec.europa.eu/culture/index en.htm (dio o „Europskim 
prijestolnicama kulture“). 

 

Dodatna literatura 

 
„Kako strateški koristiti programe potpore EU, uključujući 
Strukturalne fondove za poticanje kulture u cilju lokalnoga, 

regionalnog i nacionalnog razvoja te prateći učinci na šire 
gospodarstvo“: rad skupine stručnjaka iz svih zemalja članica EU, 

2012. Ima za cilj senzibilizirati lokalne, regionalne i nacionalne vlasti 
o potencijalu kulturnog i kreativnog sektora kod poticanja razvoja: 

 
http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-

framework/documents/structural-funds-handbook en.pdf. 
 

„Europska publika: 2020. i poslije“: priredila Europska komisija, 
2012.: 

 
http://bookshop.europa.eu/en/european-audiences-pbNC3112683/. 

 
 

Kontakt 
 

Za sve dodatne informacije pošaljite mail na EPK adresu Europske 

komisije: EAC-ECOC@ec.europa.eu. 
 

Pored toga moguće je posjetiti mali dokumentacijski centar s 
materijalima o prethodnim EPK u prostorijama Europske komisije 

(70, Rue Joseph-II, Bruxelles). Zahtjeve treba uputiti na EAC-
ECOC@ec.europa.eu. 
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