Oulu2026-ohjelmahaku
Taustaa
Euroopan Unioni on päättänyt vuosina 2020–2033 toteutettavista kulttuuripääkaupungeista vuonna 2014
(N:o 445/2014/EU). Kulttuuripääkaupunkialoitteen tavoitteena on edistää kaupunkien kehittymistä
kulttuurin avulla, tuoda esiin Euroopan kulttuurien rikkautta ja yhteistä kulttuuriperintöä sekä edistää
keskinäistä ymmärrystä ja vuoropuhelua.
Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki valitaan Suomesta. Haku on kaksivaiheinen: asiantuntijaraati
valitsee ensin jatkoon päässeet hakemukset kesäkuussa 2020. Tämän jälkeen nämä kaupungit voivat
täydentää hakemuksiaan ennen raadin toista arviointitilaisuutta keväällä 2021. Suomalainen Euroopan
kulttuuripääkaupunki nimetään lopullisesti kesällä 2021. Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja
mikäli Oulu tulee valituksi, se on pohjoisin Euroopan kulttuurikaupunki tähän mennessä!
Aiempien kulttuuripääkaupunkivuosien kautta tiedetään, että Euroopan kulttuuripääkaupungin valmistelu
on noin 8-10 vuoden prosessi, jonka kokonaisbudjetti on noin 30-50 miljoonaa euroa. Yleensä rahoituksesta
kolmasosa tulee valtiolta, kolmasosa kaupungilta ja kolmasosa muista lähteistä eli kaupunkien osuus
budjetista on noin 10-20 miljoonaa euroa. Kulttuuripääkaupunki tulee koostumaan noin 500 projektista,
jotka voivat ajoittuvat vuosien 2021–2027 tienoille. Projekteista noin 75 %:ssa tulee olla eurooppalainen
yhteistyökumppani.

Avoin ohjelmahaku 11.2.–31.5.2019
Kaikille avoin ohjelmahaku järjestetään 11.2.–31.5.2019. Ehdotusten pohjalta ryhdytään rakentamaan
Oulu2026-kulttuuriohjelman sisältöä. Ohjelmahakuun voi osallistua kuka tahansa yksin, edustamansa
yhteisön tai laajemman verkoston kanssa. Haun kautta koostetaan yhteen ainutlaatuiset
kulttuuripääkaupunkivuotta varten luotavat sisällöt.
Ohjelmahaussa ehdotettujen projektien tulee kytkeytyä hankkeen päätavoitteeseen Kulttuuriilmastonmuutos ja johonkin sitä ilmentävään teemaan eli Rohkeasti reunalla, Vastakohtien voima tai Villisti
kaupunki. Ehdotetut ohjelmat voivat liittyä esimerkiksi taiteeseen ja tieteeseen, kulttuurin sovelluksiin sekä
arjen kulttuuriin.
Oulu2026-projektit ja ohjelmaehdotukset voivat toteutua koko Oulu2026-vaikutusalueella. Projektien
toimenpiteet voivat sijoittua ajallisesti kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026 ja sitä ympäröiville vuosille.
Avoimen ohjelmahaun kautta mukaan valitut projektit ovat osa julkista kulttuuripääkaupunkihakemusta.
Hakija sitoutuu toteuttamaan projektinsa, mikäli se valitaan osaksi Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja Oulu saa
Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelin. Alkuperäistä projektiehdotusta voidaan tarkentaa tai muokata
yhdessä hakijan kanssa.
Avoimen ohjelmahaun kautta on mahdollisuus päästä mukaan valmistelemaan kulttuuripääkaupunkivuotta
jo aivan alkuvaiheesta lähtien. Ohjelmahaku toimii Oulu2026-kulttuuriohjelman perustana. Nyt
toteutettavassa ensimmäisessä ohjelmahaussa ei ole tarjolla rahoitusta Oulu2026:n kautta, mutta projektit
voivat hakea ja saada rahoitusta muista lähteistä. Mikäli Oulu saa tittelin itselleen, ensimmäisessä
ohjelmahaussa mukaan valittujen projektien toteuttajien kanssa käydään neuvottelut mahdollisesta
rahoituksesta ja muusta yhteistyöstä. Kulttuuripääkaupunkihankkeen valmistelussa avataan
täydennyshakuja tarpeen mukaan.

Valintakriteerit ja aikataulu
Avoimessa ohjelmahaussa etsitään ainutlaatuista ja monipuolista sisältöä Oulu2026-kulttuuriohjelmaan.
Valituilta ohjelmilta edellytetään, että projektissa toteutuu Oulu2026-kulttuuriohjelman päätavoite;
kulttuuri-ilmastonmuutos ja sillä on yhteys johonkin kolmesta teemasta. Lisäksi projektin tulee olla
sisällöltään ainutlaatuinen ja innovatiivinen.
Ohjelmien valinnassa painotetaan eurooppalaista ulottuvuutta, erilaisten kohderyhmien huomioimista ja
projektin toteuttajan toteutusvalmiutta.
Valinnassa edellytetään:
1. Yhteys ohjelmahaun teemoihin
Miten projektissa näkyy Oulu2026-kulttuuriohjelman päätavoite; Kulttuuri-ilmastonmuutos? Mihin
teemaan projekti erityisesti keskittyy; Rohkeasti reunalla, Vastakohtien voima tai Villisti kaupunki?
2. Kulttuurinen ja taiteellinen sisältö
Millä tavalla projekti on uusi ja innovatiivinen? Miten projektissa yhdistyy kokeilevia kulttuuriilmaisuja paikalliseen kulttuuriperintöön tai perinteisiin taidemuotoihin?
Valinnassa painotetaan:
1. Eurooppalainen ulottuvuus
Miten projekti tuo esiin Euroopan kulttuurien moninaisuutta, edistää kulttuurien välistä
vuoropuhelua ja eurooppalaisten asukkaiden parempaa keskinäistä ymmärrystä?
Miten projektissa tuodaan esille Euroopan kulttuurien, kulttuuriperinnön ja historian yhteisiä
näkökulmia, Euroopan integraatiota ja ajankohtaisia teemoja?
Miten projektissa toteutuu yhteistyö eri maiden toimijoiden ja kaupunkien kesken ja monikansalliset
kumppanuudet sekä eurooppalaisten taiteilijoiden esiintyminen?
2. Erilaisten kohderyhmien huomioiminen
Miten projektissa luodaan uusia ja kestäviä mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin, erityisesti
nuorille, vapaaehtoisille, ikäihmisille, syrjäytyneille, vammaisille ja vähemmistöille?
3. Projektin toteutusvalmius
Miten hakija osoittaa, että sillä on kyky toteuttaa ehdotettu projekti?
Avoin ohjelmahaku päättyy 31.5.2019 klo 15:30. Hakulomake mahdollisine liitteineen on toimitettava
ensisijaisesti sähköisesti Oulun kaupungin kirjaamoon:
Sähköposti: kirjaamo@ouka.fi (viestin aiheeksi Oulu2026-ohjelmahaku)
Käyntiosoite: Kansankatu 55A
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Projektiehdotuksia käsitellään sitä mukaan, kun niitä saapuu. Oulu2026-ohjelmatyöryhmä tekee valinnat
ohjelmahaun kautta tulleista sisällöistä syksyllä ja niistä tiedotetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

