Podmínky členství v

UNESCO Creative Cities Network
(UCCN)
Poslání UCCN:
•

posílení mezinárodní spolupráce mezi městy, které uznaly kreativitu jako strategický faktor
jejich udržitelného rozvoje;

•

stimulovat a posílit iniciativy vedené členskými městy, aby zahrnovaly kreativitu jako
nezbytnou součást rozvoje měst, a to zejména prostřednictvím partnerstvím zapojování
veřejnosti a soukromého sektoru a občanské společnosti;

•

posílení tvorby, výroby, distribuce a šíření kulturních činností, statků a služeb;

•

rozvíjet centra tvořivosti a inovací a rozšiřovat příležitosti pro tvůrce a profesionály v oblasti
kultury;

•

zlepšit přístup a účast na kulturním životě, jakož i požitek z kulturních aktivit a služeb,
zejména pro menšinové či zranitelné skupiny a jednotlivce;

•

plně integrovat kulturu a tvořivost do místních rozvojových strategií a plánů.

Naplnění poslání UCCN na lokální a mezinárodní úrovni prostřednictvím:
•

sdílení zkušeností, znalostí a osvědčených postupů;

•

realizací pilotních projektů, partnerství a iniciativ, které sdružují veřejný a soukromý sektor a
občanskou společnost;

•

odborné a umělecké výměnné programy a sítě;

•

studie, výzkum a hodnocení na základě zkušeností měst UCCN sítě;

•

politiky a opatření pro udržitelný rozvoj měst;

•

komunikace a osvětových činností.

Žádost
Zájemce o členství v síti musí předložit žádost, ve které jasně doloží svou vůli, přesvědčení a kapacitu
pro splnění podmínek sítě. Další výzva bude otevřena v roce 2017 (minule byla uzávěrka v červenci
s vyhodnocením do prosince téhož roku).
Síť zahrnuje 7 kreativních oblastí, ze kterých si města vybírají ty jimž věnují svou pozornost, talent a
energii. Zájemce respektuje poslání UCCN (Network’s Mission Statement), obecné podmínky a
podrobná kritéria uvedená v příručce pro žadatele.

Obecné podmínky
Členství v síti je dlouhodobý závazek, ve kterém je zahrnuta:
• aktivní účast ostatních partnerů, stakeholderů i veřejnosti (participativní proces)
• zaměření na budoucnost – současný stav a kulturní dědictví je vnímáno jako základy pro
vybudování uceleného akčního plánu rozvoje města, UCCN je zaměřeno především na rozvoj
a přicházející projekty
• udržitelný rozvoj – udržitelný urbanistický rozvoj využívající kreativitu na ekonomické,
kulturní, sociální i environmentální úrovni. Všechny tyto faktory zohledňující udržitelný
rozvoj musí být brány v potaz při formulování rozvojových plánů zahrnutých do žádosti
• dlouhodobý závazek – zájemci o členství v síti si musí být vědomi svých dlouhodobých
závazků, plnění cílů sítě a účast na výročních setkáních UCCN
• konkrétní akční plán – žádost má obsahovat soubor konkrétních projektů, iniciativ nebo
strategií na lokální i mezinárodní úrovni, které budou zrealizovány v následujících 4 letech a
které budou naplňovat cíle UCCN. Tyto aktivity budou průběžně hodnoceny a monitorovány
• výměny a spolupráce – výměny mezi členy sítě jsou jedním z jejích hlavních účelů, žadatel
proto musí prokázat svou připravenost a aktivitu směrem k rozvoji spolupráce s ostatními
členy na mezinárodní úrovni
•

globální pohled - akční plán musí splňovat jak vlastní priority města v oblasti kreativity, ale
také musí také zapadat do naplňování cílů UCCN, město musí být připraveno na řízení,
financování a zajištění lidských zdrojů pro naplňování těchto cílů

Podrobná kritéria (dle podmínek výzvy 2015)

1) Motivovanost kandidáta a zhodnocení jeho hlavních výzev rozvoje:
- doložení závazku kandidátského města, kterým hodlá přispět k dosažení cílů Sítě na místní i
mezinárodní úrovni;
- Soudržnosti cílů a priorit kandidátského města s cíli a polem působnosti UCCN;
- Středně- a dlouhodobý dopad začlenění do sítě na udržitelný rozvoj město.
2) Proces přípravy žádosti:
- Prokázané zapojení města v návrhu a přípravě žádosti a její implementace;
- Zapojení veřejného a soukromého sektoru, jakož i občanské společnosti do společného projektu
podporovaného městem;
- Účast představitelů dotyčného místního tvůrčího odvětví (tvůrci, odborná organizace, kulturní
podniky) při navrhování a přípravě žádosti;

3) Komparativní výhody, které kandidátské město přinese do sítě:
- Existence (v době podání žádosti) strategie rozvoje nebo iniciativa zaměřená na posílení role
tvořivosti v sociálně-ekonomickém rozvoji města;
- Historický význam a důležitost kreativních procesů kandidátského města, a jeho význam v
současném ekonomickém a společenském kontextu;
- Potenciální přínos kulturních a tvůrčích aktivit kandidátského města,
zejména v dotčeném tvůrčím oboru, k dosažení cílů UCCN;
- Zkušenost města při organizování místních, národních a / nebo mezinárodních veletrhů,
konferencí, výstav a jiné činnosti zaměřené na odborníky, stejně jako na širokou veřejnost;
- Kvalita, rozmanitost a dopad mechanismů zřízených k podpoře tvořivosti, uměleckého
vzdělávání, odborné přípravy, budování kapacit a výzkum v dotčeném kreativním oboru;
- Existence a / nebo rozvoj kulturních zařízení a infrastruktury, jejichž cílovou skupinou jsou odborníci
i široká veřejnost, věnovaných praxi, výrobě, propagaci a šíření kulturních aktivit, zboží a služeb
v oblasti dotčené tvůrčí oblasti;
- Kvalita, význam a dopad programů na podporu větší účasti na kulturním životě, zaměřená zejména
na znevýhodněné nebo ohrožené cílové skupiny ve společnosti;
- Schopnost zapojit hlavních profesních organizací a nevládních organizací zastupujících občanskou
společnost při realizaci navrhovaného akčního plánu;
- Rozsah, kvalita a různorodost iniciativ mezinárodní spolupráce vyvinutých městem v dané tvůrčí
oblasti;
- Kvalita, dopad a inovační charakter politik a opatření prováděných na podporu zakládání a růstu
dynamických místních kulturních průmyslů v dotčené tvůrčí oblasti;
- Zkušenosti s místními i mezinárodními rozvojovými průřezovými projekty synergie mezi dotčenou
kreativní oblastí a ostatními oblastmi spadajícími do sítě UCCN.

4) Účast na dosažení cílů sítě UCCN:
- Využití a podpora hlavních kulturních a tvůrčích zdrojů města v navrhovaném akčním plánu;
- Význam, koherence, proveditelnost a přiměřenost navrženého akčního plánu ve smyslu dosahování
cílů sítě na místní i mezinárodní úrovni;
- Rozsah, kvalita, rozmanitost a inovativní přístup iniciativ, které byly navrženy v Akčním plánu pro
dosažení cílů sítě na místní i mezinárodní úrovni;
- Zahrnutí iniciativ spolupráce za účasti měst v rozvojových zemích;
- Schopnost vytvářet synergie mezi dotčenými tvůrčími oblastmi a dalšími kreativními obory;
- Přiměřenost strategie financování a navrhovaného rozpočtu;
- Zřízení struktury pro správu a vykonávání akčního plánu zahrnující zúčastněné strany z veřejného i
soukromého sektoru a občanské společnosti;
- Kvalita a relevantnost komunikačního plánu a informování o UCCN a navrženém akčním plánu,
jehož cílem je upoutat zájem široké veřejnosti.

