Itsearviointilomake
Euroopan kulttuuriperintötunnus voidaan myöntää kohteelle, joilla on eurooppalaisuutta symboloivaa arvoa. Kohteella täytyy olla merkittävä rooli Euroopan historiassa ja kulttuurissa tai Euroopan Unionin rakentamisessa. Sen tulee lisäksi täyttää erilaisia muita hallinnollisia ja toiminnallisia
tavoitteita ja kyetä kertomaan niistä hakemuksessa.
Tällä itsearviointilomakkeella voit testata, täyttääkö kohteesi Euroopan kulttuuriperintötunnuksen
kriteerit sekä resurssivaatimukset hakemusta varten, ja missä voisi vielä parantaa ennen mahdollista aiehakuun osallistumista.
1. Kohteen tulee täyttää yksi tai useampi seuraavista kriteereistä perustellusti. Rastita yksi
tai useampi kohta, joka täyttyy niin, että hakijataho pystyy perustelemaan sen hakemuksessa:
Kohde on luonteeltaan yleiseurooppalainen tai rajat ylittävä.
Kohteella on asema ja rooli Euroopan historiassa ja sen yhdentymisessä. Se liittyy merkittäviin eurooppalaisiin tapahtumiin, henkilöihin tai suuntauksiin.
Kohteella on asema ja rooli Euroopan yhdentymisen perustana olevien yhteisten arvojen
kehittymisessä ja edistämisessä.

2. Tunnusta hakevien kohteiden täytyy esitellä hanke, jonka toteuttamisen on määrä alkaa
viimeistään tunnuksen myöntämisvuoden loppuun mennessä ja joka sisältää kaikki oheiset
elementit:
i.

Hanke lisää tietoisuutta kohteen eurooppalaisesta merkityksestä erityisesti asianmukaisilla
tiedotustoimilla, opasteilla ja henkilöstön koulutuksella

ii.

Hankkeessa järjestetään erityisesti nuorille suunnattuja opetuksellisia toimia, jotka lisäävät
ymmärrystä Euroopan yhteisestä historiasta ja sen yhteisestä, mutta monimuotoisesta perinnöstä ja vahvistavat tunnetta yhteiseen alueeseen kuulumisesta.

iii.

Hankkeella parannetaan kohteen monikielistä saavutettavuutta useilla Euroopan unionissa
käytettävillä kielillä.

iv.

Toimija osallistuu muiden tunnuksen saaneiden kohteiden kanssa yhteiseen verkostotoimintaan kokemusten vaihtamiseksi ja yhteisten hankkeiden käynnistämiseksi.

v.

Hankkeella parannetaan kohteen tunnettuutta ja kiinnostavuutta Euroopan laajuisesti muun
muassa käyttämällä uuden teknologian sekä digitaalisten ja vuorovaikutteisten välineiden
tarjoamia mahdollisuuksia ja etsimällä synergioita muiden eurooppalaisten kohteiden kanssa.

Onko hakijataholla resurssit ja mahdollisuus tällaisen hankkeen toteuttamiseksi?
kyllä
ei

3.1 Vaatimuksiin kuuluvan hankkeen valmistelemiseksi tulee tehdä erilaisia suunnitelmia ja
selvityksiä. Onko hakijataholla resurssit valmistella oheiset dokumentit ja hakemus, jossa:
Esitellään hankkeen yleinen strategia ja tavoitteet, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kohteen eurooppalaisesta merkityksestä ja tavoittaa eurooppalainen yleisö.
Esitellään, millaista tiedotustoimia, opasteita ja henkilöstön koulutusta strategiassa hyödynnetään tietoisuuden lisäämiseksi kohteen eurooppalaisesta merkityksestä.
Esitellään ne erityisesti nuorille suunnatut opetukselliset toimet, joilla pyritään lisäämään
tietämystä Euroopan yhteisestä historiasta ja sen yhteisestä mutta monimuotoisesta perinnöstä ja vahvistetaan tunnetta yhteiseen alueeseen kuulumisesta.
Esitellään kohteen monikielisyys hakemushetkellä sekä mahdolliset suunnitelmat sen kehittämiseksi.
Kuvaillaan, millaisia odotuksia kohteella on Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneiden
kohteiden verkostossa toimimisesta.
Esitellään sitä, miten teknologian sekä digitaalisten ja interaktiivisten keinojen avulla lisätään kohteen eurooppalaista houkuttavuutta. Erityisesti tulee huomioida se, miten näiden
välineiden avulla houkutellaan virtuaalivierailijoita sekä parannetaan tulkkausta paikan
päällä kohteessa ja verkossa.
Kuvaillaan kohteen lähestymistapaa taide- ja kulttuuritoimintaan. Lähestymistavan tulisi
edistää eurooppalaisten kulttuurialan ammattilaisten, taiteilijoiden ja kokoelmien liikkuvuutta sekä lisätä kulttuurien välistä vuoropuhelua ja rohkaista perinteen ja nykypäivän teosten
sekä luovuuden välisiä yhteyksiä.

3.2 Näistä toiminnoista muodostetaan tavoitteita, joiden toteutumista seurataan. Onko hakijataholla resurssit tällaisten tavoitteiden tekemiseen, toteuttamiseen ja seurantaan?
kyllä
ei

4. Hakijataholla ja hakukohteella on oltava myös riittävän suuri rahallinen ja toiminnallinen
organisaatiokapasiteetti takanaan. Onko kohteella riittävät tällaiset resurssit sekä mahdollisuus:
Valmistella ja kuvailla hakemuksessa kohteen yleinen hallinnointisuunnitelma ja mahdolliset muutokset hakua seuraavien neljän vuoden aikana.
Esitellä hakemuksessa, kohteen laillisen suojelun tila hakemushetkellä sekä kuvailla säilyttämisen nykytilaa ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia hakua seuraavien neljän
vuoden aikana.
Esitellä hakemuksessa kohteen nykyiset kävijäpalvelut ja se, miten vierailijoita ja kiinnostuneita tiedotetaan ja opastetaan sekä mahdolliset hakemusta seuraavien neljän vuoden
aikana tehtävät kehitystoimenpiteet.
Esitellä hakemuksessa, miten varmistetaan mahdollisimman suuren yleisömäärän pääsy
kohteeseen sekä kävijäkapasiteettia koskevat kehitystoimenpiteet, esimerkiksi henkilöstön
koulutukset ja muut mahdolliset suunnitelmat hakemusta seuraaville neljälle vuodelle.
Kertoa, miten nuorten pääsy kohteeseen on mahdollisesti varmistettu erityisehdoin tai mikäli heillä on etuoikeutettu pääsy kohteeseen ja/tai millaisia toimenpiteitä asiaan liittyen
aiotaan hakemusta seuraavien neljän vuoden aikana tehdä.
Esitellä hakemuksessa markkinointisuunnitelma kohteelle kestävänä matkailukohteena ja
mahdolliset suunnitelmat sen kehittämiseksi hakemusta seuraavien neljän vuoden aikana.
Esitellä kohteen tiedotusstrategia pääpiirteittäin. Hakemuksessa tulee esitellä myös muut
tiedotustoimet, joiden avulla hakemusta seuraavan neljän vuoden aikana kohteen eurooppalaisesta merkittävyydestä tullaan viestimään.
Esitellä keinot, joilla huolehditaan siitä, että ympäristönsuojelu otetaan osaksi jokapäiväistä
kohteen hallinnointia ja vieraiden vastaanottamista sekä aiheeseen liittyvät kehitystoimenpiteet, joita on suunniteltu hakemusta seuraaville neljälle vuodelle.
Esitellä ne hakemushetken kansainväliset verkostot sekä kansainväliset tunnustukset, joita
kohteella on. Hakemuksessa tulee esitellä myös muut tunnustukset, joita kohde aikoo saavuttaa EHL:n lisäksi hakemusta seuraavien neljän vuoden aikana.
Esitellä kohteen yleiseen hallinnointiin varattu toimintatalousarvio, joka sisältää kohteen
vuotuiset toimintakulut, viestintäkustannukset, kulttuuri-, koulutus-, tutkimus- ja verkostoitumiskulut sekä tärkeimmät tulonlähteet.

