Kaunas 2022
Šiuolaikinė
sostinė
Europos kultūros sostinė
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- Besitraukiantis miestas
- Neturintis patrauklumo: Lietuvoje turistų
aplenkiamas, o Europoje išvis nežinomas miestas
- Bendroji užmarštis
- Viešos erdvės, kaip Laisvės alėja, ištuštėjusios /
pamėkliniai pastatai miesto centre
- Neaktyvios bendruomenės

Kodėl Kaunas siekė
Europos kultūros sostinės
vardo?

- Kultūros įstaigos ne visada randa kelią į
šiuolaikinių auditorijų, ypač jaunų žmonių, širdis
- Neužmegzti tvarūs ryšiai tarp kultūros ir kitų
sektorių – verslo, švietimo, socialinių
- Viską persmelkiantis laikinumo jausmas....
Laikinosios sostinės šešėlis
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- Tai laimingų žmonių ir patirčių vieta, kurioje vertinami
vietos talentai
- Įtrauki, įgalinta ir besidalinanti bendruomenė. Vietos
gyventojai didžiuojasi vieta, kurioje gyvena, turi stiprius
emocinius saitus su vietos paveldu, dalyvauja kuriant
šiuolaikinį miesto naratyvą
- Kultūra yra prieinama kiekvienam dėl draugiškų ir
kūrybiškų viešųjų erdvių bei patrauklaus europietiško turinio

Kaunas ir Kauno
rajonas 2023 ir vėliau:
vizija

- Stiprus kultūros sektorius – matomas, vertinamas, socialiai
atsakingas, įsitinklinęs vietos ir tarptautiniu mastu,
partneriaujantis su socialiniu, švietimo, verslo, IT sektoriumi
ir bendruomenėmis
- Kaunas ir Kauno rajonas – Europos turistų traukos taškas,
žinomas kaip aktualios šiuolaikinės kultūros vieta
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Kaunas 2022
misija
Kaunas 2022
organizacija yra:
- priežastis susitikti visoms suinteresuotoms
ir iki šiol nesuinteresuotoms šalims
- priemonė veikti kartu
- idėjų katalizatorius
- mainų platforma
Kauno paradigmos pokyčiui:
Iš laikinosios į šiuolaikinę sostinę
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Programos vystymas
Prologas (2017–2018)

Kulminacija (2021–2022)

– strateginis planavimas, tyrimai, vystomi
įgūdžiai, stiprinamos vietinės ir plečiamos
tarptautinės partnerystės. Biudžetas: 1,7 mln
eur

– bendradarbiaujant su visais partneriais ir vietos
bendruomenėmis įgyvendinama numatyta 2022
m. programa. Biudžetas: 20 mln eur

Palikimas (2023 ir vėliau)
Peripetijos (2019–2020)
– bendruomenių įtraukimo veiksmai, auditorijų
plėtros programų kūrimas ir išbandymas,
bendra-kūrybiškas 2022-ųjų programos
kūrimas. Biudžetas: 6 mln eur

– užtikrinamas bendradarbiavimo ir aktyvaus
dalyvavimo principų bei programos rezultatų
tęstinumas. Biudžetas: 1,3 mln eur
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2018-ieji:
strateginio
planavimo
metai

Planuojama:
- Auditorijų plėtros metodikos ir
veiksmai
- Veiksmų planas (2018-2023)
- Komunikacijos ir rinkodaros
planas
- Stebėsenos ir vertinimo planas
Visos 8 programos veikia ir yra
pasiūlę įsijungimo galimybes
partneriams ir suinteresuotoms
grupėms
2 didieji metų renginiai:
1. Europos kultūros sostinės
forumas
2. Tarptautinė jaunimo vasaros
stovykla ir festivalis
100 PIRMŲ KARTŲ

Kiti įvykiai / veiklos / mokymai:
Įsteigtos 8-ios Fluxus Labas! kūrybinės
bendruomenių laboratorijos
Tarptautinė konferencija „Modernizmas
ateičiai“ (rugs.) / Tarpt. vasaros stovykla
modernizmo tyrimų tema (liep.)
Laimės diena / Kaimynų diena / Kiemų
festivalis – bendruomenes ir organizacijas
apjungiantys renginiai
Mokymai būsimiems auditorijų plėtros
specialistams (bus kvietimas)
Įgūdžių stiprinimo programa mažiausiai 10-yje
organizacijų (bus papildomas kvietimas)
3 tarpinstituciniai bendradarbiavimo projektai,
kuriuose bendrus projektus kuria mažiausiai 15
Kauno ir Kauno rajono organizacijų ir
suinteresuotų pusių (bus kvietimai)
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Visu laikotarpiu:
Bendruomenių programa Fluxus Labas!
Mikrorajonuoe ir gyvenvietėse
Auditorijų plėtros (edukacinės) programos
kuriamos įstaigose
Kiemų festivalis

2019-2020
Kvietimai organizacijoms
ir kūrėjams

2020:
Kartu su kultūros organizacijomis ir
kūrybininkais kuriama 2022-ųjų meninė
programa (rengiamas kalendorius,
pasirašomos sutartys).
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2021
Sausis-birželis: renginių kalendoriaus sudarymas
Programos prisatymas vietos ir tarptautinei
bendruomenei (naujas interneto puslapis su
integruota programa ir registravimosi
galimybėmis, App, tt.)

Kulminacija(2021–2022)

– bendradarbiaujant su visais
partneriais ir vietos
bendruomenėmis įgyvendinama
numatyta 2022 m. programa

Liepa-gruodis: gamyba, logistika, komunikacija,
rinkodara, bilietų sistema
Pasiruošimas DIDIESIEMS RENGINIAMS
Komunikacijos pikas: vietos, regiono, nacionaliu ir
tarptautiniu mastu
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Kaunas 2022
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Kaunas 2022 (kartu su partneriais)
įgyvendina 22 projektus (iki 30-40%
programos):
3 DIDEJI RENGINIAI (sausis, gegužė, gruodis
2022) (tikėtinas dalyvių skaičius kiekv. 150 000)
Europos jaunimo festivalis – liepos mėn. Rengia
Kauno iššūkio alumnai (Kaunas 2022 jaunimo
programa)

2022
Kaunas – Europos
kultūros sostinė
52 savaitgaliai / 52
tarptautiniai
projektai

12 pagrindinių renginių (kiekvieną mėnesį po
vieną): pvz. 365 atvirų Modernizmo pastatų
programa, Litvakų Forumas, Fluxus festivalis,
Kiemų festivalis ir pan.)
Tarptautinių partnerių projektai: kitų EKS miestų,
EU-Japan Fest, Esch-sur-Alzette 2022,
giminingų miestų, UNESCO Kūrybiškų miestų ir
pan. partnerystės.

Kauno, Kauno rajono ir
Lietuvos kultūros
organizacijos kuruos
apie 60-70 %
programos:
30 tarptautinių renginių, kuriuos
tarptautinių partnerysčių
pagrindu įgyvendina muziejai,
festivaliai, universitetai,
bibliotekos, kultūros centrai,
filharmonija ir nevyriausybinis
sektorius / Ko-finansuojama
Kaunas 2022
Šimtai bendruomeninių,
individualių iniciatyvų
(paralelinė programa).
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Kaunas 2022 poveikis:
Sustiprėjusi dalyvaujamoji kultūra
Ženkliai padidėjęs kultūros įstaigų lankomumas
Turizmo statistika bei tarptautinis Kauno ir Kauno rajono
matomumas pagerinta
Miestiečių savivertė išaugusi
Sukurtos ir sustiprintos tarpsektorinės ir tarptautinės
partnerystės kultūros įstaigose
Kultūros sektoriaus darbuotojų įgūdžiai ir gebėjimai sustiprinti
Miesto atmintis suaktyvinta, bendroji amnezija gydymo procese
Sustiprinti gyventojų emociniai saitai su vieta ir jos paveldu. Jie
dalyvauja šiuolaikinio Kauno pasakojimo kūrime
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Kaunas 2022 palikimas
(2023 – 2030 ir po to)
Kultūros infrastruktūra užtikrina šiuolaikinių miestiečių,
pakaunės gyventojų ir svečių poreikius
Muziejai, galerijos, teatrai, kultūros centrai teikia šiuolaikiškas,
aktualias paslaugas ir sulaukia nuolatinio dėmesio, yra lankomi
ir vertinami
Kultūros prieinamumas užtikrintas kiekvienam
Veikia tvari bendruomeninių menų ir iniciatyvų finansavimo ir
paramos sistema
Jaunimas po studijų lieka Kaune ir Kauno rajone, nes čia puikios
sąlygos gyventi, dirbti, kurti, ilsėtis, kurti šeimas ir miesto ateitį
Kaunas yra tarptautiškai norima aplankyti vieta, žinoma dėl
unikalios modernizmo architektūros ir šiuolaikinės kultūros
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Kauno ir Kauno rajono kultūros sektorius,
įstaigos, NVO, tęsdamas dalyvaujamosios
kultūros veiklas, įtraukumo ir prieinamumo
užtikrinimo misiją
Kauno ir Kauno rajono savivaldybės,
stiprindamos kultūros kaip horizontalios
politikos priemonės veiklas ir įgaliojimus per
plėtros ir finansavimo mechanizmus

Kas ir kaip turėtų
užtikrinti EKS projekto
PALIKIMĄ?

Vyriausybė, stiprindama regioninės plėtros
politiką ir užtikrindama sklandų infrastruktūrinių
projektų vystymą bei nacionalinių ir valstybinių
kultūros įstaigų funkcionavimą regione

kaunas2022.eu
FB: kaunas 2022
org@kaunas2022.eu

