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23 października 1987 roku Rada Europy ogłosiła Szlak Św. Jakuba pierwszym Europejskim Szlakiem 

Kulturowym, a gwarantem jego certyfikatu została Europejska Federacja Dróg Świętego Jakuba. 

Federację założono w kwietniu 2011 roku, jako zwieńczenie europejskiego (program Iterreg Sudoe) 

projektu Loci Iacobi. Głównym jej celem jest promocja kulturalna i turystyczna Szlaku Św. Jakuba. 

Aby to osiągnąć, federacja dąży do zintegrowania lokalnych społeczności w krajach europejskich, 

znajdujących się na Camino de Santiago. Wspólnym mianownikiem jest kulturowe dziedzictwo 

szlaku. 

Do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba należą regiony i organizacje Hiszpanii (Xunta de Galicia – 

Santiago de Compostela), Portugalia (Vila Pouca de Aguiar), Włochy (Asyż), Belgia (Prowincja 

Namur), Niemcy (Rothenburg ob Der Tauber), Litwa (Stowarzyszenie Miast Drogi Św. Jakuba), 

Francja (Le Puy-en-Velay) i Polska (Województwo Kujawsko-Pomorskie). 

Europejska Federacja Dróg Świętego Jakuba skupia się na umacnianiu wspólnego europejskiego 

dziedzictwa i kulturowego wkładu różnych krajów Europy do historii i tożsamości kontynentu. Szlaki 

kulturowe i działania federacji urzeczywistniają fundamentalne wartości, na straży których stoi Rada 

Europy - prawa człowieka, demokrację, różnorodność kulturową, dialog międzykulturowy, wymianę 

i wzajemne wzbogacanie poprzez granice i stulecia. 

Europejska Federacja wdraża postanowienia Rady Europy z 2013 roku (CM / Res (2013)  

nr 66 i nr 67 programu dotyczącego szlaków kulturowych) dotyczące współpracy w zakresie badań i 

rozwoju, pamięci i dziedzictwa europejskiego, wymiany kulturowej, edukacji młodzieży, kultury i 

sztuki współczesnej, turystyki kulturowej i zrównoważonego rozwoju, wspierania europejskich 

inicjatyw obywatelskich, wymiana dobrych praktyk pomiędzy miastami i regionami. Uczestniczyła 

też w europejskim programie Interreg – Cosme. 

 Spotkania Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba odbywają się trzy do czterech razy w roku. W 

październiku 2016 r. spotkanie miało miejsce w Wilnie na Litwie, obecnie (marzec 2017)  

w Toruniu. Kolejne planowane są na maj i wrzesień w Asyżu i mieście Lucca we Włoszech. W trakcie 

majowego spotkana odbędzie się walne zgromadzenie federacji, a podczas ostatniego  

z nich – Forum Europejskich Szlaków Kulturowych. 

Prezydencja federacji jest rotacyjna, kolejni członkowie sprawują ją przez rok.  W tym roku sprawuje 

ją Portugalia, przewodniczącą jest Ana Rita Dias. Stałym koordynatorem jest Francuz Gérard 

Beaume. Wiceprzewodniczącymi są za każdym razem przedstawiciele wszystkich pozostałych 

krajów. Polskim wiceprzewodniczącym jest marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr 

Całbecki.  
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