Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture objavljuje

POZIV
za iskazivanje interesa kandidata za sudjelovanje u programskom pravcu

“27 susjedstava”
u sklopu provedbe programa Rijeka 2020

Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture
pokreće aktivnosti na pripremi programskog
pravca “27 susjedstava”, usmjerenog na šire područje Primorsko-goranske županije. Cilj ovog
programskog pravca jest aktivirati lokalne zajednice te im pomoći u prepoznavanju i rješavanju vlastitih potreba i izazova kroz pokretanje
lokalnih inicijativa. “27 susjedstava” omogućit
će jačanje ljudskih potencijala u zajednicama,
organizirati edukaciju i pružiti stručnu pomoć
u osmišljavanju i pisanju projekata, privlačenju
financijskih sredstava, kao i u organiziranju kulturnih aktivnosti.

Izabrana susjedstva ući će u program Rijeka 2020
– Europske prijestolnice kulture, te će na taj način biti vidljiviji, a imat će i priliku biti mjesto
održavanja nekih od kulturnih sadržaja koji će
se provoditi u okviru programa Rijeka 2020. Svih
izabranih 27 susjedstava ostvarit će međunarodnu suradnju i razviti partnerstva s po jednim susjedstvom iz ostalih zemalja EU te će sudjelovati
na Festivalima susjedstava koji će se organizirati
2018., 2019., i 2020. godine.
Susjedstva će također imati mogućnost formiranja društveno-kulturnih centara s kojima će
se uključiti u mrežu društveno-kulturnih centara Primorsko-goranske županije.

I.
Pravo podnošenja prijave na ovaj Poziv imaju timovi ljudi koji će biti nositelji inicijativa u zajednicama. Članovi timova mogu biti predstavnici:
•

•

pravnih osoba ( udruge, umjetničke organizacije, ustanove, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, mjesni odbori ) koje
djeluju na području Primorsko-goranske
županije
fizičkih osoba u obliku neformalne skupine
građana koji imaju registrirano prebivalište
ili boravište na području županije

Timovi koji se prijavljuju moraju se sastojati od
najmanje tri člana.

Natječaj je otvoren do 30. studenog 2016. do 12h.
Molimo prijave poslati elektronskim putem na
e-mail adresu:
•

prijava27susjedstava@rijeka2020.eu

Nepotpune prijave neće biti razmatrane, a dostavljena dokumentacija se ne vraća.
Dodatna obrazloženja i informacije možete
dobiti putem e-mail adresa ovisno o području
kojem pripadate:
•

otoci27@rijeka2020.eu – za područje kvarnerskih otoka uzimajući u obzir sva pripadajuća naselja, gradove i općine.

•

gorje27@rijeka2020.eu – za područje Gorskog kotara i zaleđa. Gorski kotar – svi gradovi i općine sa svim pripadajućim naseljima.
Zaleđe – Kraljevica, Viškovo, općina Vinodolska, Matulji, Čavle, Klana i Jelenje.

•

obala27@rijeka2020.eu – za grad Rijeku i
obalno područje. Gradovi i općine sa svim
pripadajućim naseljima: Rijeka, Opatija,
Kastav, Crikvenica, Novi Vinodolski, Bakar,
Lovran, Mošćenička Draga i Kostrena.

II.
Ispunjavanje obrasca Poziva provodi se prema
priloženim Smjernicama za prijavu na Poziv
koje se nalaze službenim stranicama:
•

http://www.rijeka2020.eu/27s
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