
Øtēvřeņà
vỹƶva

Łißęrëc
2028

Liberec – kandidát na Evropské 
hlavní město kultury 2028 

Liberec má ambici i dobré vyhlídky na to, aby se 
v roce 2028 stal Evropským hlavním městem 
kultury (dále jen EHMK). Bez Vás a Vaší energie 
by to ale celé postrádalo smysl! Staňte se 
součástí kandidatury a otiskněte své nápady, 
projekty a vize do budoucí podoby města.

Hledáme všechny kreativně smýšlející duše, 
které jsou připraveny sdílet své ideje do 
uměleckého programu. Je jedno, jestli máte 
nízkoprahový čtenářský klub, řešíte vizuální 
smog, lyžujete, podnikáte nebo v hlavě nosíte 
komplexní ideu liberecké kulturní metropole 
ve virtuální realitě. Náměty mohou protínat 
všechny obory, od businessu přes vzdělávání, 
sport až po divadelní či komunitní projekty, 
vyjádřit se jednoduše můžete ve všech žánrech 
i médiích, i těch, o kterých jsme sami zatím 
neslyšeli. Odpovědní formulář Vás navede 
všemi požadavky a náležitostmi k předkládání 
projektů.

Po uzavření výzvy všechny získané podněty 
a projektové návrhy pečlivě prostudujeme, 
utřídíme a připravíme do další fáze. Každého 
z Vás budeme kontaktovat do konce měsíce 
března 2022 se zpětnou vazbou. Projekty, 
které budou vybrány jako součást finálního 
uměleckého programu s Vámi budeme podrobně 
diskutovat na setkání (v dubnu 2022), kde 
stanovíme konkrétnější podobu spolupráce. 
Při přípravě a předkládání projektového návrhu 
mějte na paměti, že ačkoliv některé položky 
formuláře nejsou povinné k vyplnění, přesto 
jsou důležitým kritériem pro úspěšné zařazení 
projektu do uměleckého programu. Takovými 
kritérii jsou např. udržitelnost projektu, jeho 
dostupnost pro široké spektrum osob, včetně 
marginalizovaných a jinak znevýhodněných 
skupin, evropský a mezinárodní přesah a další. 
O termínech i dalších krocích, které povedou 
k přípravě vybraných projektů, Vás samozřejmě 
budeme včas informovat.

Titul EHMK je projekt, který pomáhá 
evropským městům v kulturním, společenském 
i ekonomickém rozvoji. Původně byl titul 
udělován městům s bohatou historií a kulturní 
nabídkou, v současné době je však smyslem 
soutěže poskytnout oceněným městům právě 
nové příležitosti k rozvoji. Současně se nejedná 
o soutěž v klasickém slova smyslu. Od počátku 
kandidatury jde daleko více o hledání nových 
cest a možností, o propojování, spolupráci, 
elán, nové impulzy, dlouhodobé vize a mnohé 
další. V neposlední řadě se pak EHMK může 
stát dobrým výchozím bodem pro početí 
nových vztahů mezi Liberečany i lidmi z celého 
světa, mezi nimi a uměním jako takovým. 
Podrobnější samostudium k EHMK si můžete 
dopřát na našem webu.

Děkujeme za Váš zájem a podporu 
a budeme se těšit na Vaše tvůrčí náměty!

Ƭým Łißęrëc2028

Výzva není podmíněna statusem 
profesionálního aktéra v oboru, trvalým pobytem 
ani jinými kritérii. Nápady na projekty vítáme od 
jednotlivců, týmů, celých sdružení, zkrátka od 
kohokoliv, kdo je přesvědčený, že Liberec (nebo 
celý region) mají Evropě co nabídnout.

Zapojit se můžete prostřednictvím 
elektronického formuláře, skrze který 
snadno odpovíte na všechny otázky, potřebné 
k přihlášení Vašeho projektu. Vzor formuláře 
si můžete také dříve stáhnout k náhledu, 
chcete-li si jednotlivé požadavky dříve 
promyslet (výrazně doporučujeme).

S formulací Vašich odpovědí však 
doporučujeme nezahálet, formulář Vám 
bude k dispozici do pondělí 28. 2. 2022 
do 23:59 hodin.

Pokud máte k otevřené výzvě jakékoliv otázky, můžete se obrátit na 
Pavlu Zemanovou nebo Žanetu Štěpánovou prostřednictvím e-mailových adres 
pavla.zemanova@liberec2028.eu a zaneta.stepanova@liberec2028.eu. V případě 
jiných otázek, týkajících se EHMK, využijte e-mailovou adresu info@liberec2028.eu.
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