EUROPEJSKI ROK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2018
Wskazówki dotyczące przyznawania patronatu ERDK
Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Główne cele Roku to
zwiększenie dostępu oraz szacunku dla europejskiego dziedzictwa kulturowego, promocja wiedzy na
temat wspólnej europejskiej historii i wartości, a także wzmocnienie poczucia przynależności do
geograficznej i kulturowej wspólnoty europejskiej. Rok będzie miał własną identyfikację graficzną
składającą się z trzech elementów: logotypu, hasła oraz hasztagu (zobacz poniżej).
Patronat ERDK 2018 mogą otrzymać działania1, które:



odbywać się będą w okresie od 7 grudnia 2017 r. (oficjalna inauguracja ERDK podczas
Europejskiego Forum Kultury w Mediolanie) do 31 grudnia 2018 r.;
stawiają sobie za cel realizację jednego lub więcej priorytetów Roku (określonych w Decyzji
UE 2017/864).

Co można zyskać?




włączenie wydarzenia w program obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
w Polsce;
promocję wydarzenia na stronie www.erdk2018.pl, w mediach społecznościowych oraz
ogólnopolskim newsletterze ERDK;
możliwość korzystania z identyfikacji wizualnej Roku składającej się z:
o logotypu (dostępnego w 5 kolorach oraz wersji czarno-białej);
o hasła Roku, tj. Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością;
o hasztagu #EuropeForCulture.

Jak to zrobić?
Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie poświęconej ERDK 2018 w Polsce. Odpowiedź
trzymają Państwo w ciągu dwóch tygodni.
W razie pytań, prosimy o kontakt: a.lipczak@mck.krakow.pl

1

Działania, które mogą zostać objęte patronatem ERDK zostały określone w art.3 Decyzji UE 2017/864.

1

WAŻNE: Aby móc korzystać z nazwy oraz logotypu ERDK 2018 konieczne jest wypełnienie i przesłanie
wniosku o patronat ERDK 2018 oraz zdobycie zgody jednostki odpowiedzialnej za przyznanie patronatu
ERDK 2018 (na poziomie krajowym – krajowi koordynatorzy ERDK, na poziomie europejskim – Komisja
Europejska i członkowie Komitetu Interesariuszy).
W Polsce koordynatorem ERDK 2018 i tym samym jednostką odpowiedzialną za przyznawanie
patronatu ERDK 2018 jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
Wykorzystywanie logotypu i nazwy ERDK 2018 bez zgody ww. jest zakazane.
Jakie działania mogą otrzymać patronat ERDK 2018?
Podstawowym kryterium przy przyznawaniu patronatu ERDK 2018 jest zgodność działania z celami
Roku. Działania, które chciałyby zostać objęte patronatem muszą realizować jeden lub więcej
priorytetów ERDK 2018 określonych w Decyzji UE 2017/864.
Ponadto, działania powinny opierać się na wymianie wiedzy i doświadczenia, mieć charakter
inkluzywny i partycypacyjny, wiązać się z aktywnym zaangażowaniem społeczeństwa obywatelskiego
oraz interesariuszy zewnętrznych.
Co więcej, działania powinny charakteryzować się krótko- lub długofalowym oddziaływaniem, a jego
odbiorcami powinny być zróżnicowane i jak najbardziej szerokie grupy społeczne.
Kto przyznaje patronat ERDK 2018?
Źródła finansowania działania, jego zakres geograficzny oraz inicjatorzy to czynniki decydujące o tym,
do kogo należy się zwrócić z prośba o przyznanie patronatu ERDK 2018.
 Działanie jest realizowane na zlecenie KE lub przez jedną z instytucji europejskich:
Decyzję o przyznaniu patronatu ERDK podejmuje Komisja Europejska. Kryteria: działanie realizuje
priorytetu Roku.
 Działanie angażujące kilka krajów UE:
Jeśli działanie finansowane jest ze środków UE, decyzję o przyznaniu patronatu ERDK podejmuje
Komisja Europejska. Jeśli działanie finansowane jest ze środków krajowych/regionalnych, decyzję
o przyznaniu patronatu ERDK podejmuje kraj, który jest liderem projektu lub odpowiedni członek
Komitetu Interesariuszy ERDK 2018.
 Działanie angażujące partnerów z kilku krajów UE i realizowane przez organizacje pozarządowe:
Decyzję o przyznaniu patronatu ERDK podejmują członkowie Komitetu Interesariuszy ERDK 2018
(w zakresie działań realizowanych przez członków sieci, które reprezentują) pod warunkiem, że
działanie ma wymiar europejski, angażuje kilku europejskich partnerów i realizuje priorytetu Roku.
W razie wątpliwości, Komisja Europejska konsultuje wnioski z narodowymi koordynatorami ERDK
2018.
2

 Działanie odbywające się w krajach członkowskich UE i korzystające z funduszów krajowych:
Decyzję o przyznaniu patronatu ERDK podejmuje narodowy koordynator ERDK.
 Działanie angażuje partnera spoza krajów UE, ale jego liderem jest organizacja z kraju
członkowskiego UE:
Decyzję o przyznaniu patronatu ERDK podejmuje narodowy koordynator ERDK.
Ważne: Działania, które w całości realizowane są poza krajami UE nie mogą zostać objęte patronatem
ERDK 2018.
Jakie typy działań mogą otrzymać patronat ERDK 2018?
Zgodnie z Decyzji UE 2017/864 o patronat ERDK 2018 mogą starać się następujące typy działań:
(a) działania, które promują debatę nad oraz zwiększają świadomość o znaczeniu i roli dziedzictwa
kulturowego oraz które opierają się na współpracy ze społeczeństwem obywatelskim oraz
interesariuszami zewnętrznymi;
(b) działania o charakterze informacyjnym, wystawienniczym, edukacyjnym i społecznym (np.
kampanie społeczne);
(c) działania opierające się na wymianie doświadczenia i dobrych praktyk pomiędzy
organizacjami/instytucjami;
(d) działania o charakterze naukowym/badawczym, działania innowacyjne na poziomie krajowym i
europejskim;
(e) działania promujące projekty i sieci związane z ERDK w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
Przykładowe typy działań: wydarzenia kulturalne, przedstawienia, działania promocyjne, wystawy,
kampanie edukacyjne i informacyjne, festiwale, konferencje, sympozja, debaty, badania naukowe,
warsztaty, wizyty studyjne, wymiany, projekty multimedialne itd.

Czy patronat ERDK 2018 mogą otrzymać wyłącznie działania finansowane ze środków publicznych?
Nie. Każdy projekt (także ten realizowany ze środków prywatnych) może otrzymać patronat ERDK pod
warunkiem realizacji priorytetów Roku. Ostateczną decyzję każdorazowo podejmuje narodowy
koordynator ERDK 2018.
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