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Søkekriterier for 2021
EUs utlysning med søkefrist 23.10.2015

Søknaden skal ikke overskride 80 A-4 sider; inklusive 

grafer og andre visuelle element.

Søknadens introduksjon – generelle hensyn
• Hvorfor vil vi delta i konkurransen om å bli ECC?

• Planlegger vi å involvere omliggende områder?

• Beskriv kort den samlede kulturelle profil for byen.

• Beskriv programkonseptet som skulle bli lansert hvis byen blir valgt til ECC.



Søknadens innhold

Tildelingskriteriene for 2021 var:

• Bidra til langsiktig strategi/planlegging

• Europeisk dimensjon

• Kulturelt og kunstnerisk innhold

• Leveranse-kapasitet

• Utstrekning

• Ledelse og organisering

Kategoriene har samme vekting.



Tildelingskriterier forts.

1. Bidra til langsiktig strategi/planlegging

– Beskrivelse av vedtatt kulturstrategi, herunder kobling kultur, 

økonomi, sosiale sektorer

– Planer og handlinger for opprettholdelse av kultur aktivitet etter tittelåret

– Hvordan er ECC inkludert i strategien?

– Hvis tittel -> langsiktig virkning kulturelt, sosialt og økonomisk

– Planer for overvåking og evaluering av tittelåret

2. Europeiske dimensjon

– Utdype omfang og kvaliteten på aktiviteter som:
• Fremmer det kulturelle mangfoldet i Europa, kulturell dialog og 

gjensidig respekt mellom europeiske borgere

• Felles aspekt mellom europeisk kultur, kulturarv og historie, 

samt europeisk integrasjon og viktige europeiske temaer

• Involverer europeiske kunstnere

– Strategi for å nå et bredt og internasjonal publikum

– Kobling egne program med øvrige ECC byer 2024 (Tartu)



Tildelingskriterier forts.

3. Kulturelt og kunstnerisk innhold

– Artistisk visjon og strategi for kulturelt program

– Struktur på programmet inkl. omfang og mangfold av aktiviteter

– Vil programmet kombinere lokal kulturarv med ny kulturuttrykk?

– Involvering av lokale artister og kulturelle organisasjoner 

4. Leveranse kapasitet

– Dokumentere politisk støtte med forpliktelse fra lokale, 

regionale og nasjonale myndigheter

– Tilstrekkelig infrastruktur
• Beskrivelse av kulturelle lokaliteter, transport, overnatting, etc.

– Beskrive prosjektene som byen og regionen planlegger



Tildelingskriterier forts.

5. Utstrekning

– Involvering av innbyggerne og det sivile samfunn med søknaden og i ECC året

– Hvordan skal tittelen skape ny og bærbar mulighet for at et utvalg av grupper kan 

ta del i planlagte aktiviteter? Det gjelder barn, unge, frivillige, marginaliserte, 

vanskeligstilte, inkl. minoriteter

– Utdyp tilgjengeligheten til arrangementene for funksjonshemmede og eldre

– Spesifisere relevante deler av programmet som er rettet mot disse nevnte 

gruppene

– Involvering av skoler og utdanningsinstitusjoner

– Overordnet strategi for publikumsdeltakelse

6. Ledelse og organisering

– Økonomi

– Organisasjonsstruktur

– Beredskapsplaner

– Markedsføring og kommunikasjon



Tildelingskriterier forts.

Tilleggsinformasjon

• Forklar kort hvorfor vår søknad er spesiell 

sammenlignet med andre

• Har vi flere momenter/kommentarer som 

vi anser som viktige i forhold til søknaden?

Ekspertpanel -> 10 personer

• Før-utvelgelsesfase

• Endelig utvelgelsesfase

EU parlamentet

• Betegnelsen ECC og Melina Mercouri prisen
– Senest 4 år før tittelåret



Workshop 7. og 8. august

• Workshop 7. august

– Hovedfokus: «Strategiske grep som er viktige i søknaden 

for å bli Europeisk kulturhovedstad»

– Innledning og gruppearbeid ledet av Travor Davis, 

kultur- og strategiplanlegger København

• Workshop 8. august

– Hovedfokus: «Umeå 2014 – informasjon om den kulturelle og 

kunstneriske prosessen. Hva ble effekten av dette?»

– Innledning og gruppearbeid ledet av Fredrik Lindegren, kultursjef Umeå



Organisering av søknadsprosessen

• Mentorer fra Stavanger, København, Umeå og Århus

• Høst 2017 -> Starter arbeidet med 3 prosjektgrupper

• 2018 -> Etablere 7 prosjektgrupper basert 

på konkurransegrunnlaget

• Arbeidsgruppene bemannes opp med personer fra
– Bodø kommune

– Nordland fylkeskommune

– Nord universitet

– Regionsentrene og Salten Regionråd

– Kulturorganisasjoner/institusjoner

• Bruker «utlånsmodellen» 
– Kostnadsbesparende

– Beholder kompetansen

• Arbeidsgruppene styrkes med innleid hjelp ved behov

• Prosjektkoordinatorer/mentorer -> viktig støtte og bistand



Organisering av søkeprosessen høst 2017



Organisering av søkeprosessen 

Europeisk kulturhovedstad 2018



Tidsplan

• Ultimo oktober 2017 -> EU utlyser søknads konkurransen

• Ultimo oktober 2018 -> Søknadsfrist

• 2019 -> Innsalg

• Ultimo november 2019 -> EU utpeker ECC 2024 -> 4 år før hovedstadsåret.     

• 2020 - > Organisere arbeidet fram mot hovedstadsåret 2024



Finansiering

• Finansiering søkefasen -> 9,0 mill NOK
– DA Bodø 4,5 mill NOK

– Egne midler (bevilgning) 3,0 mill NOK

– Egne midler (arbeidsinnsats) 0,5 mill NOK

– Kommersielle/Nord Uni. 1,0 mill NOK

• DA Bodø -> 62 mill NOK 

• Fylkesrådet -> Handlingsprogram DA-pilarene 2017-2020
– Motor i Nord

– Opplevelsesbasert verdiskaping

• Løpende søknadsbehandling

• Under utarbeidelse med DA Bodø finansiering -> felles 

kulturbegivenhets prosjekt i 2019 sammen med fylkeskommunen 


