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KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

Az UNESCO Kreatív Városok Hálózata (UNESCO Creative Cities Network) 2004-ben alakult 

azzal a céllal, hogy erősítse az együttműködést olyan városokon belül és között, akik már úgy 

tekintenek a kulturális- és kreatíviparra, mint a fenntartható fejlődés stratégiai tényezőjére 

gazdasági, szociális, kulturális és környezeti szempontból.   

Azzal, hogy csatlakoznak a Hálózathoz, a városok elismerik az elkötelezettségüket, hogy 

megosszanak jó gyakorlatokat és olyan partnerkapcsolatokat fejlesszenek, melyek 

népszerűsítik a kreatív- és kulturális ipart, erősítik a részvételt a kulturális életben és bevonják 

a kultúrát a városfejlesztési terveikbe. 

A Hálózat továbbá elkötelezett abban, hogy támogatja az ENSZ keretrendszerét, ezen belül is 

a 2030-ig tartó időszakra szóló Fenntartható Fejlődés Programját.  

Az UNESCO Kreatív Városok Hálózata hét kreatív területet foglal magában: Kézműipar és 

Népművészet, Dizájn, Film, Gasztronómia, Irodalom, Médiaművészet és Zene. 

CÉLKITŰZÉSEK 

- erősíteni a városok közötti nemzetközi kapcsolatokat, ahol már stratégiai tényezőként 

tekintenek a kulturális- és kreatíviparra a fenntartható fejlődésük szempontjából 

- ösztönözni és erősíteni a tagvárosok kezdeményezéseit azért, hogy a kulturális- és 

kreatívipar a fenntartható fejlődés egyik alapvető eleme legyen, különösen olyan 

összefogásokon keresztül, melyek a köz- és magánszférát, illetve a civil társadalmat is 

bevonják 

- erősíteni a kulturális aktivitások, termékek és szolgáltatások létrejöttét, bemutatását, 

terjesztését és forgalmazását 

- kreatív és innovációs pontokat fejleszteni és kiszélesíteni a lehetőségeket alkotók és 

szakemberek részére a kulturális szektorban 

- elősegíteni a kifejezetten hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportok, személyek 

belépését és részvételét a helyi kulturális életbe úgy, hogy nekik is élvezhetőek legyenek 

a szolgáltatások 

- teljes mértékben beépíti a kulturális- és kreatívipart a helyi fejlesztési stratégiákba és 

tervekbe 



CSELEKVÉSI TERÜLETEK 

Az UNESCO Kreatív Városok Hálózatának célkitűzései a partnervárosok szintjén és 

nemzetközi szinten is megvalósításra kerülnek, különösen a következő cselekvési területeken 

keresztül: 

- tapasztalatok, tudás és jó gyakorlatok megosztása 

- kísérleti projektek, partnerségek és kezdeményezések, melyek egyesítik a köz- és privát 

szektort és a civil társadalmat 

- szakmai és művészeti csereprogramok és hálózatok 

- tanulmányok, kutatások és értékelések a Kreatív Városok tapasztalatai alapján 

- szabályzatok és intézkedések a fenntartható városfejlesztés jegyében 

- kommunikáció- és láthatóság növelő aktivitások 


