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Υπό αίρεση — πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την οργάνωση και την υλοποίηση ετήσιας απονοµής
βραβείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς

(2006/C 270/08)

Ρήτρα επιφύλαξης

Η πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραµµα πολιτισµός (2007-2013) δεν έχει ακόµη εγκριθεί επίσηµα από τον
ευρωπαίο νοµοθέτη. Η Επιτροπή αποφάσισε να δηµοσιεύσει τώρα την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων
ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία υλοποίηση του εν λόγω προγράµµατος µόλις εγκριθεί η νοµική βάση για το εν
λόγω πρόγραµµα από τον ευρωπαίο νοµοθέτη (που αναµένεται σύντοµα), και για να καταστεί δυνατό για τους
πιθανούς δικαιούχους κοινοτικών επιδοτήσεων να αρχίσουν εγκαίρως την προετοιµασία των προτάσεών τους.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν είναι νοµικά δεσµευτική για την Επιτροπή. Σε περίπτωση ουσια-
στικής τροποποίησης της νοµικής βάσης από τον ευρωπαίο νοµοθέτη, η παρούσα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων µπορεί να ακυρωθεί και ενδέχεται να δροµολογηθούν άλλες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων µε
διαφορετικό περιεχόµενο και αντίστοιχες προθεσµίες προς ανταπόκριση.

Γενικότερα, η υλοποίηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2007 υπόκειται στους ακόλουθους όρους,
η υλοποίηση των οποίων υπερβαίνει τα όρια ελέγχου της Επιτροπής:

— την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του τελικού κειµένου
της νοµικής βάσης για τη θέσπιση του προγράµµατος χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις·

— την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος εργασίας για το πρόγραµµα Πολιτισµός (2007-2013) και των
γενικών κατευθυντήριων γραµµών υλοποίησης, των κριτηρίων και των διαδικασιών επιλογής, µετά τη σύσταση
της επιτροπής του προγράµµατος· και

— την έγκριση του προϋπολογισµού 2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρµόδια επί του προϋπολογισµού
αρχή

1. Εισαγωγή

Έως ότου εγκριθεί το πρόγραµµα «Πολιτισµός» (2007-2013), το παρόν έγγραφο αποτελεί υπό αίρεση πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων για κοινοτική υποστήριξη σχετικά µε τη διοργάνωση και την απονοµή του βραβείου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στον τοµέα της διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο πλαίσιο του προτει-
νόµενου νέου προγράµµατος Πολιτισµός.

Με αναφορά στην πτυχή 1.3 του προγράµµατος, ο σκοπός της παρούσας υπό αίρεση πρόσκλησης είναι να ενηµε-
ρωθούν οι πιθανές υποψήφιες οργανώσεις σχετικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να συνεχιστεί η υλοποίηση του
βραβείου αυτού στο πλαίσιο του προτεινόµενου προγράµµατος Πολιτισµού.

Το πρόγραµµα Πολιτισµός είναι ένα ενιαίο πολυετές πρόγραµµα για κοινοτικά µέτρα στο πολιτιστικό τοµέα
ανοικτό σε όλους τους πολιτιστικούς τοµείς και σε όλες τις κατηγορίες πολιτιστικών φορέων.

Το πρόγραµµα αυτό βασίζεται στο άρθρο 151 της συνθήκης ΕΚ, στο οποίο προβλέπεται ότι η Κοινότητα
συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυµορφία
τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά.

2. Στόχοι και περιγραφή

Η πλούσια και πολυποίκιλη πολιτιστική κληρονοµιά στην Ευρώπη αποτελεί αναµφισβήτητα έναν από τους
βασικούς τοµείς µέσω των οποίων οι Ευρωπαίοι αυτοπροσδιορίζονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρω-
παϊκό επίπεδο. Η ευαισθητοποίηση σχετικά µε την εν λόγω κληρονοµιά είναι συνεπώς υψίστης σηµασίας καθόσον
µέσω αυτής οι Ευρωπαίοι µπορούν να συνειδητοποιήσουν το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η κληρονοµιά
αυτή στην καλύτερη γνώση και κατανόηση των κοινών στοιχείων που τους ενώνουν. Το γεγονός αυτό µπορεί
επίσης να συµβάλει στη βελτίωση του διαπολιτισµικού διαλόγου, της αµοιβαίας γνώσης, της κατανόησης και του
σεβασµού µεταξύ τους και να ενισχύσει µε τον τρόπο αυτό τη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας των
πολιτών.
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Η διατήρηση και η βελτίωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς σε όλες τις µορφές της (αρχιτεκτονική/
αρχαιολογική κληρονοµιά όπως κτίρια, συγκροτήµατα κτιρίων σε αγροτικές /αστικές περιοχές, µνηµεία, κινητή
κληρονοµιά, αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά τοπία) είναι ένας από τους πολιτιστικούς τοµείς που υποστηρί-
ζονται από το πρόγραµµα Πολιτισµός.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να συνεχίσει την απονοµή του ήδη καθιερωµένου ετήσιου
βραβείου της ΕΕ µε σκοπό να αποδοθεί δηµόσια αναγνώριση σε υποδειγµατικές πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρα-
κτικές ατόµων ή οργανώσεων που συµβάλλουν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην προώθηση και ανάπτυξη της πολιτι-
στικής κληρονοµιάς. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί σε πρωτοβουλίες και δεξιότητες που έχουν συµβολική ή/και
εκπαιδευτική και κοινωνική αξία.

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή φορέα ο οποίος θα επιφορτιστεί µε τη διοργάνωση, υλοποίηση
και απονοµή του εν λόγω βραβείου της ΕΕ.

Λόγω αυτή της πολύπτυχης µορφής της προώθησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, το βραβείο της ΕΕ θα
µπορούσε να αποτελείται από διάφορα επιµέρους βραβεία (1) για τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών/σχεδίων:

— Σε σχέδιο που αφορά την υποδειγµατική προστασία/αποκατάσταση/ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς
(αυτόνοµο κτίριο ή κτιριακό συγκρότηµα σε µικρές αγροτικές και νησιώτικες κοινότητες) που είτε διατηρεί
την αρχική χρήση είτε χρησιµοποιείται ως τόπος πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος για επισκέπτες.
Το ευρύ κοινό πρέπει να έχει δυνατότητα πρόσβασης στο εν λόγω κτίριο ή κτιριακό συγκρότηµα.

— Σε σχέδιο που αφορά την υποδειγµατική προστασία/αποκατάσταση/ανάδειξη του πολιτιστικού τοπίου που
σέβεται παράλληλα τον αυθεντικό ιστορικό και πολιτιστικό του χαρακτήρα.

— Σε σχέδιο που αφορά την υποδειγµατική προστασία/συντήρηση/αποκατάσταση ιδιωτικής ή δηµόσιας συλλογής
πολιτιστικής κληρονοµιάς µε δυνατότητα πρόσβασης για το ευρύ κοινό.

— Σε σχέδιο που αφορά την υποδειγµατική προστασία/διατήρηση/ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου µε δυνατότητα
πρόσβασης για το ευρύ κοινό.

— Σε σχέδιο που αφορά υποδειγµατική µελέτη για τη διατήρηση ή/και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς (π.χ. κτίριο, κτιριακό συγκρότηµα σε αγροτικές ή αστικές κοινότητες, πολιτιστικό τοπίο, αρχαιολογικός
χώρος) µε δυνατότητα πρόσβασης για το ευρύ κοινό.

— Σε πολίτη ή οµάδα που µπορεί να αποτελείται από πολίτες, δηµόσιες αρχές ή µη κυβερνητικές οργανώσεις ως
αναγνώριση των επίπονων και αξιέπαινων προσπαθειών τους, επί µακρά χρονική περίοδο, για την προστασία/
διατήρηση και ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Το βραβείο απονέµεται είτε σε ευρωπαίο πολίτη (π.χ. ειδικό στη συντήρηση/αποκατάσταση από άποψη επιστη-
µονική, τεχνική ή παραδοσιακών τεχνικών) είτε σε οµάδα στην οποία συµµετέχουν ειδικοί συντήρησης/αποκατά-
στασης, ιδιοκτήτες, δηµόσιες αρχές ή µη κυβερνητικές οργανώσεις. Το βραβείο συνίσταται σε οικονοµική ενίσχυση
ύψους 15 000 ευρώ και σε δίπλωµα µε το λογότυπο του προγράµµατος Πολιτισµός της ΕΕ (υποχρεωτικό) και το
λογότυπο του οργανισµού (προαιρετικό) που είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση του βραβείου.

Η απόφαση σχετικά µε την απονοµή του βραβείου βασίζεται στις συστάσεις οµάδας ευρωπαίων ανεξαρτήτων
εµπειρογνωµόνων που αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν περισσότερους τοµείς της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι
υποψήφιοι καλούνται να εξηγήσουν στην αίτησή τους τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται να διαχειριστούν την
απονοµή του βραβείου (επιλογή και εργασία της κριτικής επιτροπής).

Το βραβείο πρέπει να διασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή προβολή και το µεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο όσον
αφορά την ευρωπαϊκή του διάσταση· ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η παρουσία των θεσµικών οργάνων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Επιτροπής στην τελετή απονοµής του βραβείου. Τα βραβευθέντα σχέδια καθώς
και τα καλύτερα από τα υποβληθέντα σχέδια θα προβληθούν µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο π.χ. µέσω δηµοσιεύ-
σεων, κάλυψης από τον τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, µε περιοδεύουσες εκθέσεις, κ.λπ.
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(1) Τα βραβευµένα σχέδια καθώς οι βραβευµένοι υποψήφιοι πρέπει να προέρχονται από µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο
Πρόγραµµα (βλέπε τµήµα 3).



3. Επιλέξιµοι υποψήφιοι

∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί µε νοµική υπόσταση και µακροχρόνια πείρα στον τοµέα της διατήρησης ή/και
ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Είναι επιλέξιµες οι αιτήσεις από νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα στις ακόλουθες χώρες:

— τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1)

— Οι 3 χώρες του ΕΟΧ: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν (µε την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η σχετική απόφαση
από τη µεικτή επιτροπή του ΕΟΧ)

— Οι υποψήφιες χώρες της ΕΕ (Τουρκία, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας) και οι
χώρες των δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία συµπεριλαµβανοµένου
του Κοσσυφοπεδίου (σύµφωνα µε την απόφαση 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών) (2)
µε την προϋπόθεση ότι θα τεθεί σε ισχύ το σχετικό «µνηµόνιο συµφωνίας» το οποίο ρυθµίζει τη συµµετοχή
τους σε κοινοτικά προγράµµατα.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η συµµετοχή των υποψηφίων χωρών της ΕΕ, των υπό προσχώρηση χωρών και των χωρών
των δυτικών Βαλκανίων στο πρόγραµµα προϋποθέτει τη συµφωνία µεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών αυτών και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Προϋπολογισµός και διάρκεια του σχεδίου

Ο προϋπολογισµός που προβλέπεται για την ενέργεια αυτή είναι 200 000 EUR κατ'ανώτατο όριο για το συνο-
λικό κόστος διοργάνωσης και υλοποίησης (συµπεριλαµβανοµένων των ποσών που συνοδεύουν τα ενδεχοµένως
απονεµηθέντα βραβεία) για κάθε απονοµή βραβείου. Η συνεισφορά αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60 % του
συνολικού επιλέξιµου κόστους διοργάνωσης και υλοποίησης κάθε απονοµής βραβείου που υποβλήθηκε από την
ενδεχοµένως επιλεχθείσα υποψήφια οργάνωση.

Η διάρκεια της περιόδου επιλεξιµότητας για κάθε συµφωνία επιδότησης της ΕΕ θα είναι 15 µήνες.

Για τη διοργάνωση του βραβείου της ΕΕ το 2007, η ενέργεια που πρόκειται να χρηµοτοδοτηθεί πρέπει να αρχίσει
οπωσδήποτε πριν από τις 15 Νοεµβρίου 2007 και να λήξει έως τις 14 Φεβρουαρίου 2009. Η ηµεροµηνία
έναρξης για την επιλεξιµότητα της δαπάνης δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι πριν από την 1η Μαΐου
2007.

Η κοινοτική υποστήριξη χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί δεόντως οι διοικητικές και δηµο-
σιονοµικές διαδικασίες.

5. Χρονοδιάγραµµα/προθεσµία

Η παρούσα ενέργεια θα υλοποιηθεί σε ετήσια βάση και για τη διάρκεια του προγράµµατος Πολιτισµός (2007-
2013). Η επιλεχθείσα οργάνωση θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την υλοποίηση της ετήσιας απονοµής
βραβείων της ΕΕ στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς προστασία/συντήρηση/ανάδειξη από το έτος 2007 και
µέχρι το έτος 2013 (συµπεριλαµβανοµένου), το τέλος του προγράµµατος Πολιτισµός (2007-2013). Η υποψήφια
οργάνωση που θα επιτύχει θα αναλάβει τη διοργάνωση της απονοµής του βραβείου της ΕΕ για το πρώτο έτος
(2007). Μόνον µε τη ρητή έγκριση της Επιτροπής, µπορεί να το επαναλάβει για κάθε έτος έως το 2013.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 28.2.2007.

6. Περισσότερες πληροφορίες

Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τα έντυπα αίτησης βρίσκονται στην ακόλουθη ιστο-
σελίδα:

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

Οι αιτήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πλήρες κείµενο και να υποβληθούν στο
προβλεπόµενο έντυπο.
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(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 25 κράτη µέλη: (Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµ-
βούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία,
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Κύπρος, Mάλτα). Η Ρουµανία και η Βουλγαρία είναι χώρες
υπό προσχώρηση και θα γίνουν κράτη µέλη από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(2) Οι πολιτιστικοί φορείς καλούνται να ρωτήσουν την Επιτροπή σχετικά µε την κατάσταση αυτών των χωρών.


