
Istarska kulturna strategija 
 
U Puli je 8. travnja 2011. godine održan 3. Sabor kulture u Istri. Treći Sabor kulture bio 
je posvećen srednjoročnoj evaluaciji Istarske kulturne strategije, koja je načinjena na 
temelju nekoliko inputa. Temelj za raspravu bila su izvješća radnih timova, koji su i 
sudjelovali u izradi IKS-a, te članova kulturnih vijeća Istarske županije. U vezi s time 
predsjednici radnih timova osvrnuli su se na implementaciju IKS-a u protekle dvije 
godine.   
 
Potom je uslijedila rasprava te su doneseni sljedeći zaključci:   
 
Istarska županija donijet će operativni plan za provedbu IKS-a za sljedeće trogodišnje 
razdoblje.  Imenovat će radno tijelo koje će predložiti taj plan, a koje će nadgledati 
njegovo provođenje i o tome izvijestiti Sabor kulture.   
 
Profunkcionirat će Istarska kulturna agencija; koordinirat će međunarodnu i 
intersektorsku suradnju, osobito onu turističkog i kulturnog sektora, te prostorno 
planiranje, i uz to pružati usluge pri kandidiranju projekata za fondove EU-a te provoditi 
kapitalne projekte u kulturi. Pri Istarskoj kulturnoj agenciji utemeljit će se fond za 
pripremu EU-projekata i jamstveni fond (iz kojeg će se trošiti sredstva na one projekte 
za koje nema mogućnosti predfinanciranja od strane Europske unije). 
 
Stvorit će se Istarski kulturni proizvod, sastavljen od mozaika različitih produkcija koji 
će odražavati kulturnu specifičnost Istre.   
 
Informacijski servis Kulturistra osnažit će se kadrovski i financijski, kako bi mogao 
uspješnije odgovoriti na nove zahtjeve financiranja i informiranja o EU-fondovima i 
drugim natječajima, o mogućnostima specijalizacija i usavršavanja, marketinga i 
digitalizaciji kulturne baštine. Servis će kreirati bazu podataka o ljudskim resursima u 
kulturi na istarskom području. Suradnja s informacijskim servisom bit će jedan od 
kriterija pri dodjeli sredstava Istarske županije.   
 
Ocjenjivanje kulturnih vijeća nadogradit će se sustavom egzaktnog bodovanja na 
temelju jasnih kriterija. Prioriteti u bodovanju dat će se kulturnoj produkciji, 
umrežavanju i partnerstvima, suradnji institucionalne i neinstitucionalne kulture i 
projektima koji su sufinancirani iz fondova EU-a. 
 
Istarski sabor kulture apelira na istarske općine i gradove da čim prije donesu vlastite 
kulturne strategije koje se referiraju na IKS.   
 
Spomenuti zaključci rezultat su podnesenih izvješća i rasprave, a predstavljaju 
korekciju strateškog dokumenta. U njima se ponavlja opredjeljenje kulturnih djelatnika 
Istre da se odrede prioriteti kulturnog razvitka koji će u konačnici građanima Istre 
kulturnu ponudu učiniti kvalitetnijom i dostupnijom, a umjetnicima i kulturnim 
djelatnicima omogućiti bolje radne uvjete. 


