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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA „EUROPEJSKA 
STOLICA KULTURY” – EAC/A01/2017

(2017/C 350/08)

1. Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 445/2014/UE (1), zmienioną decyzją (UE) 2017/1545 (2), Komi
sja, za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, ogłasza zaproszenie do składa
nia wniosków w ramach działania Unii zatytułowanego „Europejska Stolica Kultury” na rok 2024 dla miast z krajów 
EFTA/EOG, krajów kandydujących lub potencjalnych krajów kandydujących do UE, które w dniu ogłoszenia niniej
szego zaproszenia uczestniczą w programie „Kreatywna Europa”.

2. Niniejsze zaproszenie ma na celu wyznaczenie jednego z tych miast na Europejską Stolicę Kultury w roku 2024.

3. Działanie „Europejska Stolica Kultury” ma na celu ochronę i propagowanie różnorodności kultur w Europie oraz 
podkreślanie cech im wspólnych, a także zwiększanie wśród obywateli poczucia przynależności do wspólnej prze
strzeni kulturowej oraz wspieranie wkładu kultury w długoterminowy rozwój miast. Działania podejmowane przez 
miasto wyznaczone na Europejską Stolicę Kultury będą nastawione na zwiększanie zakresu, różnorodności i europej
skiego wymiaru oferty kulturalnej; poszerzanie dostępu do kultury i zwiększenie uczestnictwa w kulturze; wzmac
nianie potencjału sektora kultury oraz jego powiązań z innymi sektorami i podnoszenie międzynarodowej rangi tego 
miasta dzięki kulturze.

4. Szczegółowe informacje, warunki finansowania oraz formularz wniosku można znaleźć w pełnym tekście 
zaproszenia:

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2017-eac-a01_en

Pełny tekst zawiera przegląd kryteriów kwalifikowalności, kryteriów wykluczających i kryteriów przyznania tytułu, 
które będą stosowane przy ocenie wniosków, jak również informacje o procedurze wyboru. Wnioski muszą być 
zgodne z wymogami zawartymi w pełnym tekście zaproszenia.

5. Wnioski należy przesłać na adres wskazany w pełnym tekście zaproszenia najpóźniej dnia 10 października 2018 r.

(1) Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 1.
(2) Dz.U. L 237 z 15.9.2017, s. 1.
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