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Reservatsioon

Euroopa seadusandja ei ole veel ametlikult vastu võtnud komisjoni ettepanekut programmi Kultuur 2007
kohta. Komisjon on otsustanud avaldada nimetatud konkursikutse praegu, et võimaldada nimetatud
programmi kiiret rakendamist, niipea kui Euroopa seadusandja on vastu võtnud nimetatud programmi
õigusliku aluse (mis peaks toimuma varsti) ja et ühenduse võimalikud toetusesaajad saaksid alustada ettepa-
nekute ettevalmistamist õigeaegselt.

Nimetatud konkursikutse ei ole komisjonile siduv. Kui Euroopa seadusandja peaks programmi õiguslikku
alust oluliselt muutma, võidakse käesolev konkursikutse tühistada ja asendada teistsuguse sisu ja teiste
tähtaegadega muude konkursikutsetega.

Üldiselt sõltub 2007. aasta konkursikutse rakendamine järgmistest tingimustest, mille täitmine ei sõltu
komisjonist:

— programmi õigusliku aluse lõppteksti vastuvõtmine Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu
poolt ilma oluliste muudatusteta;

— programmi Kultuur 2007 aasta töökava ja selle rakendamisega seotud üldsuunised, kriteeriumid ja vali-
kumenetlused võetakse vastu pärast programmikomiteega konsulteerimist ning

— Euroopa Liidu 2007. aasta eelarve vastuvõtmine eelarvepädevate institutsioonide poolt.

1. Sissejuhatus

Kuni programmi Kultuur 2007 vastuvõtmiseni on käesolev dokument tingimuslik kutse taotluste esitami-
seks, et saada toetust ELi kord kahe aasta tagant väljaantava kaasaegse arhitektuuri auhinna korraldamiseks
ja väljaandmiseks kavandatava uue programmi Kultuur 2007 raames.

Võttes arvesse programmi osa 1.3, on käesoleva tingimusliku konkursikutse eesmärk teavitada võimalikke
taotlusi esitavaid organisatsioone Euroopa komisjoni kavatsusest jätkata nimetatud auhinna väljaandmist
kavandatava kultuuriprogrammi raames..

Programm Kultuur on ainus ühenduse meetmete mitmeaastane programm kultuurivaldkonnas, mis on
avatud kõikidele kultuuri sektoritele ja kultuurivaldkonnas tegutsejatele.

Nimetatud programm põhineb EÜ asutamislepingu artiklil 151, milles on sätestatud, et ühendus aitab kaasa
liikmesriikide kultuuri õitsengule, ühtlasi respekteerides nende rahvuslikku ja regionaalset mitmekesisust
ning samal ajal rõhutades ühist kultuuripärandit.

2. Eesmärgid ja kirjeldus

Euroopa rikas ja mitmekesine kultuuripärand on kahtlemata üks peamine ala, mille kaudu saavad euroo-
plased end määratleda kohalikul, regionaalsel, riiklikul ja Euroopa tasandil. Teadlikkus nimetatud pärandist
on seega ülisuure tähtsusega, kuna just selle kaudu saavad eurooplased tunnetada, kui tähtis osa on kultuu-
ripärandil, mis aitab eurooplasi ühendavate elementide paremal teadvustamisel ja mõistmisel. See omakorda
saaks kaasa aidata paremale kultuuridevahelisele dialoogile, vastastikusele teadvustamisele, mõistmisele ja
üksteise austamisele ning seega Euroopa kodakondsuse tunnetamise tugevdamisele.
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Euroopa kultuuripärandi säilitamine ja edendamine kõikides vormides (arhitektuuriline/arheoloogiline
pärand nagu hooned, hoonetekompleksid maa- ja linnakeskkonnas, mälestised, vallaspärand, arheoloogi-
lised paigad, kultuurimaastikud) on üks kultuurivaldkondadest, mida toetatakse programmiga Kultuur
2007.

Sellega seoses soovib Euroopa komisjon jätkata juba loodud iga-aastase auhinna väljaandmist, mille
eesmärk on avalikult tunnustada nende üksikisikute, kohalike kogukondade või organisatsioonide eeskuju-
likke algatusi ja parimaid tavasid, kes aitavad Euroopa tasandil kaasa kultuuripärandi kaitsmisele, säilitami-
sele, edendamisele ja arendamisele. Erilist tähelepanu pööratakse algatustele ja oskustele, millel on
sümboolne/eeskuju näitav ja/või hariduslik või sotsiaalne väärtus.

Käesoleva konkursikutse eesmärk on välja valida asutus, kelle ülesanne on ELi auhinna väljaandmise korral-
damine, läbiviimine ja auhinna kätteandmine.

Arvestades kultuuripärandi edendamisega seotud paljusid aspekte, võiks ELi auhind koosneda mitmest indi-
viduaalsest auhinnast (1) järgmiste meetmete/projektide kategooriates:

— Projekt arhitektuuripärandi eeskujulikuks kaitsmiseks/restaureerimiseks/edendamiseks (üksik hoone või
hoonekompleksid väikestes maakondades ja saartel), mida kasutatakse esialgsel kujul või mida kasuta-
takse külastajatele kultuurilist ja hariduslikku huvi pakkuva kohana. Hoone või hoonekompleks peab
olema üldsusele avatud.

— Projekt kultuurimaastiku eeskujulikuks kaitsmiseks/säilitamiseks/edendamiseks, säilitades selle ajaloolist
ja kultuurilist eripära.

— Projekt, milles käsitletakse avalikkusele avatud era- või riikliku kunstikogu eeskujulikku kaitsmist/säilita-
mist /restaureerimist.

— Projekt üldsusele avatud arheoloogilise paiga eeskujulikuks kaitsmiseks/säilitamiseks/edendamiseks.

— Projekt, milles käsitletakse üldsusele avatud kultuuripärandi (näiteks hoone, hoonekompleksid maakogu-
kondades või asulates, kultuurimaastik, arheoloogiline paik) säilitamise ja/või edendamise eeskujulikku
uurimist.

— Üksikisik või grupp, mis võib koosneda üksikisikutest, kohaliku ja kesktasandi riigiasutustest või valit-
susvälistest organisatsioonidest, kelle puhul tunnustatakse nende kauaaegseid tõhusaid ja kiiduväärseid
jõupingutusi Euroopa kultuuripärandi kaitsmisel/säilitamisel ja edendamisel.

Auhinda võib välja anda kas üksikisikule (näiteks konserveerimise/restaureerimise ala spetsialistile tema
tehniliste ja teaduslike oskuste või töömeisterlikkuse eest) või grupile, mis võib hõlmata konserveerimise/
restaureerimise ala spetsialiste, omanikke, kohaliku ja kesktasandi riigiasutusi või valitsusväliseid organisat-
sioone. Auhind peaks koosnema rahalisest preemiast 15 000 euro väärtuses ja diplomist, millel on ELi
programmi Kultuur 2007 logo (kohustuslik) ning auhinna korraldamise eest vastutava organisatsiooni logo
(vabatahtlik).

Otsus auhinna väljaandmise kohta peaks põhinema sellise Euroopa sõltumatustest ekspertidest koosneva
komisjoni soovitustele, mis esindaks võimalikult paljusid kultuuripärandiga seotud valdkondi. Taotluse
esitajatel palutakse selgitada oma taotlustes, kuidas nad kavatsevad auhinna väljaandmist korraldada (žürii
valimine ja töö).

Auhinna väljaandmine peaks Euroopa mõõtmes saama võimalikult palju avalikkuse tähelepanu, seepärast
on auhinna tseremoonial Euroopa Liidu institutsioonide ja eelkõige komisjoni kohalolek oluline. Nii
võitnud projektidele kui ka parimatele teostustele tuleks tagada võimalikult suur avalikkuse ligipääs nagu
näiteks väljaannete, ajakirjanduse, raadio ja televisiooni ning rändnäituste kaudu, jne
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(1) Nii auhinnatud projektid kui ka auhinnasaajad peavad olema pärit riikidest, kes osalevad programmis (vtpunkt 3).



3. Abikõlblikud taotlejad

Taotlejad peavad olema õiguslikku seisundit omavad avalikud või eraorganisatsioonid, kellel on laialdane
kogemus kultuuripärandi säilitamise ja/või edendamise valdkonnas.

Järgmistes riikides asutatud juriidiliste isikute taotlused on abikõlblikud:

— Euroopa Liidu liikmesriigid; (1)

— kolm EMP riiki: Norra, Island, Liechtenstein (tingimusel et EMP segakomitee on vastu võtnud asjakohase
otsuse);

— ELi kandidaatriigid (Türgi, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik) ja Lääne-Balkani riigid
(Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia, sealhulgas Kosovo (ÜRO Julgeolekunõukogu
resolutsiooni nr 1244 alusel), (2) tingimusel et asjakohane “Vastastikuse mõistmise memorandum”,
millega reguleeritakse nende ühenduse programmis osalemist, jõustub.

Tuleb märkida, et ELi kandidaatriikide, ühinevate riikide ja Lääne-Balkani riikide programmist osavõtu
kohta kehtib nende riikide valitsuste ja Euroopa komisjoni vaheline kokkulepe.

4. Projekti eelarve ja kestus

Nimetatud meetmeks ettenähtud eelarve on maksimaalselt 200 000 eurot, mis on ette nähtud iga auhinna-
konkursi korraldamise ja läbiviimisega seotud üldkuludeks (sealhulgas auhindadega kaasnevad rahalised
toetused). Nimetatud rahaline toetus ei tohi ületada 60 % kõikidest auhinnakonkursi abikõlblikest korral-
damis- ja läbiviimiskuludest, mille on esitanud väljavalitud taotluse esitanud organisatsioon.

Iga ELi toetuslepingu abikõlblikkuse kestus on 15 kuud.

2007. aasta ELi auhinna väljaandmise korraldamisega seotud rahastatav tegevus peab algama enne 15.
novembrit 2007 ja lõppema 14. veebruariks 2009. Kulutuste abikõlblikkuse alguskuupäev ei või mitte
mingil tingimusel olla enne 1. maid 2007.

5. Ajakava/tähtaeg

Käesolevat meedet rakendatakse igal aastal ja kogu programmi Kultuur 2007 jooksul. Väljavalitud korraldu-
süksus vastutab iga-aastase ELi kultuuripärandi kaitsmise/säilitamise/edendamise auhinna väljaandmise
korraldamise ja läbiviimise eest alates aastast 2007 kuni aastani 2013 (kaasa arvatud) kuni programmi
Kultuur 2007 lõpuni. Edukaks osutunud taotlejaorganisatsioon korraldab esimese aasta ELi auhinna (2007)
väljaandmist. Ainult komisjoni selgesõnalise heakskiidu korral võib ta seda teha kolmel järgneval korral.

Taotlused tuleb komisjonile saata hiljemalt 28. veebruariks 2007.

6. Täiendav teave

Käesoleva tingimuslik konkursikutse täisteksti ja taotluste vormid leiate järgmiselt veebilehelt:

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

Taotlused peavad vastama konkursikutse täistekstis sätestatud tingimustele ning nende esitamiseks tuleb
kasutada ettenähtud vorme.
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(1) Euroopa Liidul on 25 liikmesriiki: (Belgia, Taani, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Luksem-
burg, Madalmaad, Austria, Portugal, Soome, Rootsi, Ühendkuningriik, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu,
Poola, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta). Rumeenia ja Bulgaaria on ühinevad riigid ja nad peaksid saama liikmes-
riikideks 1. jaanuaril 2007.

(2) Kultuurivaldkonnas tegutsejatel palutakse küsida teavet nende riikide olukorra kohta komisjonilt.


