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Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., Ivana Grohovca 1/A, Rijeka, OIB 65319684857, 
kojeg zastupa direktorica Emina Višnić (u daljnjem tekstu: Društvo), s jedne strane 
i 
 
UDRUGA POSLOVNI KLUB PARTNERI, Delta 5/II, kojeg zastupa predsjednik Boris Popović 
(u daljnjem tekstu: Partner), s druge strane, 
 
 
Slijedom Prijedloga za Odluku Europskog parlamenta i Europskog vijeća o osnivanju 
zajedničke akcije Europska prijestolnica kulture u razdoblju od 2020. – 2033. godine temeljem 
koje će jedan hrvatski grad ponijeti titulu Europske prijestolnice kulture 2020. godine te 
prihvaćanjem prijedloga o isticanju kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 
2020. godine od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke u svibnju 2013. godine,  
 
imajući u vidu ciljeve inicijative Europska prijestolnica kulture kao projekta koji će kreirati 
kulturni program s jakom europskom dimenzijom i transnacionalnom suradnjom, uključiti širok 
raspon građana i dionika kao sudionika programa i publiku, poboljšati kulturnu infrastrukturu 
razviti vještine, kapacitete i upravljačke sposobnosti kulturnog sektora, poticati partnerstva i 
suradnju s drugim sektorima, promovirati grad i županiju i poboljšati njihovu međunarodnu 
vidljivost,  
 
slijedom uspješno provedene kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 
2020, odluke Povjerenstva nezavisnih stručnjaka da grad Rijeka postane prva hrvatska 
Europska prijestolnica kulture 2020. godine te odluke Vlade Republike kojom se prihvaća 
Izvješće Povjerenstva nezavisnih stručnjaka za izbor Europske prijestolnice kulture, 
 
očekujući brojne pozitivne kulturne, gospodarske i društvene rezultate projekta Rijeka - 
Europska prijestolnica kulture 2020,  
 
 
Sklapaju slijedeći 
 

SPORAZUM O SURADNJI NA 
PROJEKTU 

RIJEKA 2020 – EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 
 

Uvodne odredbe 
Članak 1. 

Sporazumne strane uvodno utvrđuju sljedeće: 
1. Da je nositelj titule „Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture “ Grad Rijeka; 
2. Da su glavni partneri Grada u provedbi tog projekta Primorsko-goranska Županija i 

Vlada Republike Hrvatske, koji su uz Grad Rijeku i glavni sufinancijeri projekta; 
3. Da je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. operativno tijelo, odgovorno za provođenje 

umjetničke vizije i strukture kulturnog programa projekta Rijeka 2020 - Europska 
prijestolnica kulture; 

4. Da će u sklopu suradnje koja je predmet ovog sporazuma međusobno surađivati na 
provedbi dijela aktivnosti, projekta ili programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica 
kulture, a u skladu s umjetničkom vizijom i strukturom programa Rijeka 2020 - Europska 
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prijestolnica kulture, odnosno u skladu sa strateškim i operativnim ciljevima, kao što je 
zacrtano u prijavnoj dokumentaciji za naslov Europske prijestolnice kulture; 

5. Da ovaj Sporazum predstavlja okvir suradnje, dok će se konkretne suradnje, a posebno 
financijske obaveze, koje se tiču pojedinih aktivnosti, projekata ili programa koje 
provodi ili podupire Partner, definirati i precizirati zasebnim ugovorima temeljem ovog 
Sporazuma. 

 
Članak 2. 

Projekt se provodi prema sljedećim zadanim ciljevima: 
1. Povećati opseg, raznolikost i internacionalizaciju kulturne ponude 
2. Ojačati društvenu koheziju kroz proširen pristup i sudjelovanje u kulturi 
3. Ojačati kapacitete kulturnog sektora i sinergiju s drugim sektorima 
4. Ojačati međunarodni profil grada i županije 
5. Povećati ukupnu društvenu i gospodarsku atraktivnost grada i županije. 

 
Članak 3. 

Projekt se provodi u 4 glavne faze: 
1. Od 06/2016 do 06/2018 godine:  MAPIRANJE I POZICIONIRANJE – PRIPREMA, 
2. Od 07/2018 do 12/2019 godine : PROIZVODNJA I KOMUNIKACIJA, 
3. Od 01/2020 do 12/2020 godine: PROGRAM RIJEKA 2020 - EUROPSKA 

PRIJESTOLNICA KULTURE, 
4. Od 2021. godine i nadalje: EVALUACIJA I NASLJEĐE. 

 
Predmet Sporazuma 

Članak 4. 
Predmet ovog Sporazuma je  suradnja na provedbi dijela kulturnog i umjetničkog programa, u 
okviru projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture. 
 

Trajanje suradnje 
Članak  5. 

Sporazumne strane utvrđuju da će priprema svih aktivnosti, zadaća i obveza obuhvaćenih  
predmetnim  programima i projektima u sklopu projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica 
kulture započeti s danom potpisivanja ovog Sporazuma, a završiti do 31. ožujka 2021. godine. 

 
Glavne zadaće i obveze Partnera 

Članak 6. 
Glavne zadaće i obveze Partnera u realizaciji predmeta ovog Sporazuma iz članka 4. su 
sljedeće:  

1. Na temelju prijedloga Društva, odabrati pojedine aktivnosti, projekte i programe u 
sklopu projekta „Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture“ koje će financijski 
podržati, te u tu svrhu imenovati Programski savjet koji će zaprimati prijedloge Društva, 
vrednovati ih i Skupštini Partnera podnositi prijedloge i obrazloženja aktivnosti, 
projekata i programa za financiranje, 

2. Omogućiti da predstavnik Društva sudjeluje u radu Programskog savjeta,  
3. Financijska sredstva neće isplaćivati Društvu, već direktno pojedincima ili 

organizacijama odabranim za provedbu aktivnosti, projekata i programa Rijeka 2020 - 
Europska prijestolnica kulture, temeljem posebnih ugovora koje će Partner sklopiti s 
provoditeljima/nositeljima, uz supotpis Društva, 
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4. Najmanje 50% godišnjeg proračuna Partnera namijeniti za financiranje aktivnosti, 
projekata i programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, a koji su odabrani 
putem Programskog savjeta, 

5. U koordinaciji s Društvom, javno predstavljati (u medijima, javnim nastupima i na drugi 
način) navedene aktivnosti, projekte ili programe Rijeka 2020 - Europska prijestolnica 
kulture, 

6. U svim komunikacijskim aktivnostima, jasno isticati suradnju kako je opisano u članku 
12. ovog Sporazuma. 

 
 

Članak 7. 
Pored zadaća i obveza iz članka 6. ovog Sporazuma, Partner će sudjelovati i u drugim 
aktivnostima u sklopu projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, a posebno: 

1. Sudjelovanje u aktivnostima komunikacije, promocije i marketinga projekta Rijeka 2020 
- Europska prijestolnica kulture u cjelini, sukladno marketinškim i komunikacijskim 
planovima Društva,  

2. Sudjelovanje članova Partnera na stručnim seminarima, radionicama, studijskim 
posjetima i drugim aktivnostima u sklopu programa „Učionica“ kojeg provodi Društvo, 

3. Sudjelovanje članova Partnera na stručnim skupovima i konferencijama u sklopu 
programa „Kulturna diplomacija“ kojeg provodi Društvo,  

4. Omogućavanje korištenja prostora i drugih resursa kojima raspolaže Partner za 
aktivnosti projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, po mogućnosti i 
zasebnim dogovorima. 
 

 
Članak 8. 

Društvo se obvezuje za aktivnosti koje su predmet ovog Sporazuma osigurati sljedeće: 
1. Osigurati na adresi Delta 5/II, Rijeka, ili u drugim prostorima kojima raspolaže Društvo  

prostorije za sastanke i povremene aktivnosti Partnera, 
2. Na svojoj Internet stranici (www.rijeka2020.eu) osigurati prostor za promociju Partnera, 

sa svim informacijama i tekstualnim i vizualnim sadržajem koji je predmet zajedničkog 
dogovora,  

3. Uključiti informacije o Partneru u relevantne promotivne materijale i prezentacije 
projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, u koordinaciji s Partnerom.  

4. Najmanje dva put godišnje dostavljati Partneru prijedloge za financiranje aktivnosti, 
projekta ili programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, koji su dio službenog 
programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, sukladno kriterijima koje  razradi 
Programski savjet Partnera,  

5. Imenovati predstavnika Društva kao člana tijela Partnera  koje donosi odluku o 
financiranju aktivnosti, projekata i programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica 
kulture, 

6. Mjesečno izvještavati članove Partnera o napretku projekta Rijeka 2020 - Europska 
prijestolnica kulture putem newslettera, a najmanje jednom u dva mjeseca na 
zajedničkim sastancima,  

7. U suradnji s Partnerom organizirati razna događanja, konferencije, seminare, kulturna 
događanja, posebno s namjerom umrežavanja gospodarstvenika i kulturnih operatera, 

8. Aktivnosti, projekte i programe koje financira i podupire Partner označiti logom 
Partnera. 
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Članak 9.  

Društvo se obvezuje u sklopu ove suradnje Partneru da će organizirati provedbu aktivnosti 
projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, a posebice: 

1. Umjetničku i programsku direkciju ukupnog programa Rijeka 2020 - Europska 
prijestolnica kulture, 

2. Tehničku i sadržajnu pomoć pri definiranju projekata i aplikacija za EU i druge fondove, 
3. Komunikaciju, promociju i marketing projekata i programa te projekta Rijeka 2020 - 

Europska prijestolnica kulture u cjelini, 
4. Koordinaciju svih programskih aktivnosti i gdje je moguće povezivanje aktivnosti koje 

Partner provodi s ostalim aktivnostima Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, 
5. Koordinaciju i pripremu projektnih prijedloga (aplikacija) za EU i druge fondove i 

programe, 
6. Interni monitoring te vanjsku evaluaciju projekta, 
7. Pripremu ukupnih godišnjih i višegodišnjih programa rada te kvartalnih, polugodišnjih i 

godišnjih izvještaja o provedbi projekta, pripremu godišnjeg izvještaja o napretku 
projekta za Panel za nadzor i savjetovanje Europske komisije te završnog izvještaja o 
provedbi projekta, 

8. Provedbu drugih aktivnosti projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture koje 
mogu biti od značaja za provedbu projekata i programa koje provodi Partner. 

  
Članak 10. 

Osobe ovlaštene za provedbu i nadziranje provedbe ovog Sporazuma su: 
- U ime Društva: Irena Kregar Šegota, direktorica Sektora za razvoj i strateška 

partnerstva i 
- U ime Partnera: Boris Popović, predsjednik. 

 
 

Javna vidljivost i označavanje 
Članak 11. 

Sporazumne strane su dužne provoditi mjere vidljivosti i informiranja javnosti u skladu s  ovim 
Sporazumom, a u cilju promidžbe programa prema ciljanim skupinama, općoj javnosti i 
medijima te se međusobno izvještavati o provedenim mjerama.  
 
 

Članak 12. 
Sporazumne strane su suglasne da u svim javnim komunikacijama i promotivnim materijalima 
vezanim za aktivnosti, projekte ili programe koji su predmet ovog Sporazuma mora jasno biti 
navedeno da se radi o aktivnosti, projektu ili programu u sklopu projekta Rijeka 2020 - 
Europska prijestolnica kulture i da na svim komunikacijskim materijalima mora biti istaknut logo 
projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, zastavica EU inicijative Europska 
prijestolnica kulture, grb Grada Rijeke, te drugih sufinancijera i partnera, ovisno o pojedinom 
programskom segmentu ili projektu, odnosno prema naknadnim uputama RIJEKA 2020.  
 

Članak 13.  
Društvo je dužno u svim komunikacijama vezanim uz aktivnosti, projekte ili programe koje su 
predmet ovog Sporazuma, a koje provodi ili podupire Partner, isticati ulogu, doprinos i logo 
Partnera.   
 



                                                                                                    

5 
 

Prihvaćanje obveza 
Članak 14. 

Potpisom ovog Sporazuma, sporazumne strane potvrđuju da su upoznati sa svim obvezama 
koje za predmetne programe i projekt proizlaze iz ovog Sporazuma i da navedene obveze 
prihvaćaju. 
 
 

Izmjene Sporazuma 
Članak 15. 

Sve eventualne promjene i dopune ovog Sporazuma rješavati će se posebnim dodatkom 
Sporazumu. 

 
 

Rješavanje sporova 
Članak 16. 

Sporazumne strane se obvezuju da će eventualne sporove i nesporazume koji bi nastali u 
svezi provedbe programa i projekta i  ovog Sporazuma rješavati sporazumno. 
Ako sporazum nije moguć, sporazumne strane su suglasne da spor rješava stvarno nadležan 
sud u Rijeci.  
 
 

Završne odredbe 
Članak 17. 

Ovaj Sporazum stupa na snagu s danom potpisa obiju sporazumnih strana i vrijedi najkasnije 
do kraja predviđenog trajanja projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture odnosno 
31. ožujka 2021. godine. 
 

Članak 18. 
Sporazum je sastavljen u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih svakom od potpisnika pripada 
po 2 (dva) primjerka. 
 
U Rijeci, 28.05.2018. godine 
 
Klasa:  05-2 
Urbroj: 657/2018 
 
 
 
 
RIJEKA 2020 d.o.o.                                                                 Poslovni klub PartneRI 
 
                                                                                                                                 
 
________________________              _________________________ 
   Emina Višnić, direktorica                                                      Boris Popović, predsjednik 
 


