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• EL-i hinnatuim kultuuri- ja kogukonnaprojekt, mille 
eesmärk on innustada linnu ja piirkondi kultuurist 
kantud arengule.

• Tiitlit kannab igal aastal 1…3 Euroopa linna (osad 
koos ümbritseva piirkonnaga):
• Näiteid: 2018 kandis tiitlit Leeuwardeni linn 

koos Friisimaa provintsiga, 2019 Plovdivi linn, 
2020 Galway linn koos ümbritseva regiooniga, 
2022 Kaunase linn koos rajooniga, 2023 
Veszpremi linn koos Balatoni järve piirkonnaga 
jne.

• Kultuuripealinna tiitliaasta on vähemalt neli aastat 
kasvanud spetsiaalse kultuuri-, kunsti-, ja 
haridusprogrammi ning turundustegevuste 
kõrgpunkt.

• Fookuses on kultuuri (kunst, teater, muusika, sport, 
haridus, teadus, sotsiaalvaldkond, keskkond jm) 
loomine, kogemine, jagamine laiemas mõttes.

Mis on Euroopa kultuuripealinn?
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• Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 on 
Tartu linn koos Lõuna-Eestiga

• Euroopa kultuuripealinn on 
Eesti 2024. a tippsündmus

• Euroopa kultuuripealinnu on 2024. aastal 
kolm – Eestist, Austriast, Norrast

Tartu 2024
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• SA Tartu 2024 – ettevalmistuste ja elluviimise 
koordinaator 

• Lõuna-Eesti omavalitsused: Põlva maakond, Võru
maakond, Valga maakond, Tartu maakond, Viljandi
linn

• Suurema osa programmist viivad projektidena ellu 
kultuuriasutused ja – organisatsioonid, 
valdkondlikud ja kogukondlikud eestvedajad

• Institutsionaalsed rahastajad: Eesti riik, 
omavalitsused, Euroopa Liit, erasektor

Tartu 2024
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Tartu 2024 regioon: 20 omavalitsust, 260 000 elanikku:

• s.h seto kultuuriruum, võro kultuuriruum, mulgi
kultuuriruum, vanausulised

• Otsus ühiselt kandideerida – 24. jaanuar 2018

• 20 KOVi hea tahte leping - 29. aprill 2019

• Tiitlivõit 28.august 2019

• Koostööleping 20 KOVi volikogudes – sügis 2020

• Leppe ettevalmistamisse kaasatud 
maakondlikud ja KOV juhid, kultuuri- ja avalike 
suhete juhid, volikogude komisjonid

• Koostöölepingu allkirjastamine jaanuaris 2021

Tartu 2024 ja Lõuna-Eesti
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Euroopa kultuuripealinna tegevuste elluviimine 
toetab muuhulgas Tartu ja Lõuna-Eesti:

• Rahvusvahelise tuntuse kasvu;

• Elanikkonna kultuuriosaluse ja heaolu kasvu;

• Ettevõtluse edenemist;

• Põlvkondadevahelise kultuurisideme 
tugevdamist;

• Noorte eneseteostusvõimaluste arendamist;

• Inspireeriva ja jätkusuutliku linnaruumi ja 
maapiirkondade arendamist.

Euroopa kultuuripealinn on Tartu ja Lõuna-Eesti 
suurim ühine valdkondade-ülene ettevõtmine.

Tartu 2024 mõju Tartule ja Lõuna-Eestile 



Ellujäämise kunstid
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• Ellujäämise Kunstid on Tartu ja Lõuna-Eesti
tulevikunägemus, mis on võrsunud siinsest kultuurist ja 
keskkonnast.

• Eesti ajalugu ja omapärad - Euroopa lähituleviku trendid ja 
väljakutsed.

• Tulevikunägemust annab edasi programm, mis pakub 
elamusi ning lahendusi teemadel nagu

• Loodushoidlikum linna ja maakultuur

• Haritus ja leidlikkus

• Füüsiline ja vaimne tervis

• Põlvkondade koosloome

• Paikkondlike omapärade esiletoomine

• Kriitiline ärksameelsus

• Valdkondadeülene regionaalne ja rahvusvaheline
koostöö

Ellujäämise Kunstid
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• Programmiliinid

• Elu ja Keskkond

• Inimene ja Oskused

• Omapära ja Euroopa

• Lisaks ka haridusprogramm (nt 
Kultuurikompassi foorumid) ja 
residentuuriprogramm

• Programmi rahvusvahelisus – esinejad, 
produtsendid, kuraatorid, publik

Euroopa kultuuripealinna programm
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„Ellujäämise kunste“ ehk Tartu 2024 väärtusi avavad, tõlgendavad ja 
edendavad kultuuri- (kunsti-, haridus-) projektid kuuluvad kolme 
programmiliini: Elu ja keskkond, Inimene ja oskused, Omapära ja 
Euroopa.

• Kõik kandidatuuriraamatus esitatud ja edasi arendatavad ning 
edaspidi loodavad projektid on põlvkondadeülesed, 
valdkondadeülesed ja rahvusvahelised. Lisakriitumiteks on 
keskkonnateadlikkus ja pikaajaline mõju.

• Kolmandik kandidatuuriraamatus esitatud projektidest on 
kavandatud toimuma kas osaliselt või täielikult väljaspool Tartu 
linna, Lõuna-Eestis.

Kultuuri- ja haridusprogramm
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Selleks, et külastajad võtaksid Tartu 2024 programmi sündmustest osa, tuleb leida ikkagi iga Tartu 
2024 sündmuse puhul igale konkreetsele sihtgrupile just neid kõnetavad selged ja pigem lihtsad 
fookused.

• Iga konkreetne sündmus ise. Selle erilisus ja 
argumendid igale konkreetsele sihtrühmale. 

• Tartu ja Lõuna-Eesti regioonina. Selle eripära ja 
väärtused ning põhjused külastamiseks hoolimata 
kultuuripealinna programmist. 

• Tartu 2024 ehk Euroopa kultuuripealinna tiitel ja 
sellest tõukuv lisaväärtus: just sel aastal on kõike 
head rohkem.



Võ

Lõuna-Eesti
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• Igaks aastaks on iga omavalitsusega kokku lepitud
tegevuskava

• Tegevuskava 2021 hõlmab:

• Regionaalseks projektitaotlusvooruks ettevalmistusi

• Mestimist arenduses olevate kandidatuuriraamatu
projektidega

• Kultuurikorraldajate võimestamist
(Kultuurikompass)

• Turundust ja kommunikatsiooni (jaanuaris 2021 
valmis kultuuripealinna
kommunikatsioonistrateegia)

• Muid ettevalmistavaid tegevusi (residentuuride
ettevalmistus; teenusevahendusplatvorm Kylas jms)

Tegevuskava
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• Lõuna-Eesti omavalitsustel on valitud esindaja SA 
Tartu 2024 nõukokku – SA Võrumaa Arenduskeskuse
juht Tiit Toots

• Omavalitsusjuhtide Foorum – kõik omavalitsusjuhid

• Esindajad Loomenõukogus – Kuldar Leis ja Mari 
Kalkun

• Regionaalne ekspertkomisjon – iga maakonna
maakondlik kultuurijuht

• Kontaktisik igast omavalitsusest

• Lõuna-Eesti koordinaator – Annela Laaneots

Kuidas Lõuna-Eesti on esindatud?
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• 2x aastas: Omavalitsusjuhtide Foorum – kõik omavalitsusjuhid

• Esindajad Loomenõukogus – Kuldar Leis ja Mari Kalkun

• 1x nädalas: regionaalne ekspertkomisjon – iga maakonna
maakondlik kultuurijuht

• 2x kuus: omavalitsuste kommunikatsioonijuhid ja kontaktisikud

• Omavalitsustes Tartu 2024 veebid

• Meilime, helistame! Kui koroona annab järele, siis kohtume ka 
lives!

Omavaheline
kommunikatsioon



Regionaalne ekspertkomisjon
• Iga maakondliku arendusorganisatsiooni poolt nimetatud maakondlik

kultuurijuht
• Regionaalne ekspertkomisjon nõustab SA Tartu 2024 Lõuna-Eesti

koordinaatorit ja loomenõukogu, panustab Euroopa kultuuripealinn Tartu 
2024 ettevalmistamisse ja tiitliaastasse SA Tartu 2024 Lõuna-Eesti
koordinaatori eestvedamisel. 

• Regionaalse projektitaotlusvooru mehaanika väljatöötamine SA Tartu 
2024 regionaalse koordinaatori eestvedamisel

• Vajadusel oma maakonna KOVide kultuurijuhtide toetamine regionaalse
projektitaotlusvooruga seotud küsimustes

• Regionaalsesse taotlusvooru laekunud projektitaotluste hindamine, nende
osas nõu andmine SA Tartu 2024 loomenõukogule.
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Ajakava aastani 2024

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kandidatuuri-
raamatus olevad
projektid lähevad
arendusprotsessi. 

Partnerite
kaasamine
KOVidest.

Kohalikud
ideekorjed
maakondades/ 
KOVides, et 
valmistuda ette
Tartu 2022 
regionaalseks
projektitaotlusvoor
uks.

Tartu 2024 
regionaalne
projektitaotlusvoor

Kandidatuuriraamat
us olevad ametlikku
programmi
kutsutud projektid
taotlevad
kaasrahastust.

Ametlikku
programmi
kutsutud
regionaalsed
projektid taotlevad
kaasrahastust. 

Algavad
pilootsündmused!

Euroopa kultuuri-
pealinna tiitliaasta:
ametlikku pro-
grammi kutsutud 
projektide ja 
KOVi kultuuri-
sündmuste
elluviimine

Jätkutegevused
saavutatu
kinnistamiseks
piirkonda
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Tegevuseelarve aastateks 2020-2025: 24 500 000€, sellest 
tegevuseelarve 2020: 800 000€

Kavandatud rahastusallikad

• Tartu linn: 10 000 000€

• Eesti riik: 10 000 000€

• 19 Lõuna-Eesti omavalitsust: 1 500 000€

• Erasektor: 1 500 000€

• Euroopa Liit: 1 500 000€

Võrdluseks

- Tallinn 2011 (tegelik): 14 500 000€

- Leeuwarden-Friesland 2018 (tegelik): 104 600 000€

- Kaunas 2022: 30 000 000€

- Veszprem-Balaton 2023: 31 700 000€

Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 tegevuseelarve
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• Programm 15,5 milj. €

• Turundus 4,9 milj. €

• Üldkulu 4,1 milj. €

Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 tegevuseelarve
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• Programm kokku, sh 15,5 milj. € sh
• Kandidatuuri raamatust tulenev põhiprogramm 5,7 milj. € (Tartu 2024 toetus)

• Põhiprogrammile lisanduvad muud toetused 1,5 milj. € (EL fondid)
• Käesolev taotlusvoor (20 KOVi kokku, sh Tartu linn) 2,0 milj. € ca

• Järgmised voorud ja otse tellitav programm 3,0 milj. €
• Välisprojektides osalemine 1,0 milj. €
• Koolitus- ja residentuuriprogrammid 1,2 milj. €
• Ava- ja lõputseremooniad, omaproduktsioon jm. 1,1 milj. €

• Turundus kokku, sh 4,9 milj. €
• Turundus- ja kaasamissündmused, teavitustegevus

• Üldkulud, sh. 4,1 milj. €
• Programmi, turunduse, regionaalse koordineerimise jm meeskond

• Muud kulud

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 
tegevuseelarve
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KAMBJA VALD:  96 495 eur

KASTRE VALD: 62 449 eur 

LUUNJA VALD: 47 288 eur
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• 24.05 kell 17.00 – Peipsiääre vald, Tartu vald (Vara kogukonnakeskuses)

• 25.05 kell 14.00 - Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald (Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses) 

• 26.05 kell 17:00 - Elva vald, Nõo vald (Elva Kultuurikeskuses)

• 28.05 kell 15.30 - Viljandi linn (Viljandi Linnagaleriis)

• 31.05 kell 15.00 – Räpina vald (Räpina kultuurikeskuse saalis)

• 02.06 kell 16:00 - Antsla vald, Rõuge vald (Mõniste rahvamajas, Kuutsi külas)

• 03.06 kell 16:00 - Valga vald (Valga kultuuri- ja huvialakeskuses)

• 07.06 kell 15.00 - Võru vald, Setomaa vald, Võru linn (Vastseliina rahvamajas)

• 08.06 kell 14.00 - Põlva vald, Kanepi vald (Põlva Kultuurikeskuses)

• 09.06 kell 16.00 - Tõrva vald (Kultuurimaja saalis)

• 14.06 kell 15.00 - Otepää vald (Otepää Kultuurimajas) 

Infopäevade ajakava
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• mai-juuni 2021: infopäevad

• hiljemalt oktoober 2021:               loome avaliku tööriistakasti: veebipõhise kultuurikorralduslikku

oskusteavet koondava platvormi

• 1.oktoober 2021: ideede kirjeldus

• 31.jaanuar 2022:                               lõplikult vormistatud projekti esitamine

• kevad 2022: projektide valimine ja rahastusotsused

Regionaalse taotlusvooru ajakava


