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Feltételes javaslattételi felhívás az Európai Unió éves kulturális örökség díjának kidolgozására és
megvalósítására

(2006/C 270/08)

Fenntartási záradék

Az európai jogalkotók hivatalosan még nem fogadták el a Bizottságnak a Kultúra programra (2007–2013)
vonatkozó javaslatát. A Bizottság amiatt döntött az javaslattételi felhívás közzétételéről, hogy lehetővé tegye
a program gyors végrehajtását, amint az európai jogalkotók elfogadják a program jogi alapjait (amire
hamarosan sor kerülhet), és hogy a közösségi támogatások potenciális kedvezményezettei kellő időben
elkezdhessék javaslataik elkészítését.

Ez a javaslattételi felhívás nem jelent jogi kötelezettséget a Bizottságra nézve. Amennyiben az európai jogal-
kotók jelentős mértékben megváltoztatják a jogi alapot, ezt a felhívást esetleg törölni kell és újabb – eltérő
tartalmú és megfelelő határidejű – javaslattételi felhívásokat kell kibocsátani

Nagyobb összefüggésben pedig a 2007. évi javaslattételi felhívások megvalósítása az alábbi feltételekhez
kötődik, ezek megvalósítása azonban kívül esik a Bizottság hatókörén:

– az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa lényegi változtatások nélkül elfogadja a programot
létrehozó jogi alap végleges szövegét;

– elfogadják a Kultúra program (2007–2013) éves munkaprogramját és általános végrehajtási iránymutatá-
sait, kritériumait és kiválasztási eljárásait, a programbizottság beterjesztését követően; valamint

– a költségvetési hatóság elfogadja az Európai Unió 2007. évi költségvetését.

1. Bevezetés

A Kultúra 2007 program jóváhagyásáig ez a dokumentum a közösségi támogatás iránti előzetes pályázati
felhívásnak számít a Kultúra programba (2007–2013) illeszkedő, a kulturális örökség megőrzését és méltó
hasznosítását elismerő Európai Uniós díj kidolgozásának és odaítélésének tekintetében.

A program 1.3 ágát illetően ennek a feltételes felhívásnak az a célja, hogy tájékoztassa a várhatóan pályázó
szervezeteket az Európai Bizottság azon szándékáról, hogy a Díj megvalósítását továbbra is a javasolt
Kultúra program keretében képzeli el.

A Kultúra program a Közösség kulturális intézkedéseit többéves keretbe foglaló egységes program, amely a
kultúra valamennyi területe és a kultúrában tevékenykedők összes kategóriája előtt nyitva áll.

A program az EK-Szerződés 151. cikkén alapul, amely úgy rendelkezik, hogy a Közösség hozzájárul a
tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális sokszínűségüket, ugyanak-
kor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget.

2. Célkitűzések és leírás

Európa gazdag és sokszínű kulturális öröksége minden kétségen felül az egyik olyan jelentős terület, amely
révén az európaiak helyi, regionális, nemzeti és európai szinten tudják meghatározni identitásukat. Felbe-
csülhetetlen jelentőségű emiatt ennek az örökségnek az ismerete, hiszen az európaiak ezen keresztül ismer-
hetik fel, milyen jelentősen járul hozzá ez az örökség az őket összekötő közös elemek mélyebb ismeretéhez
és megértéséhez. Ez a mélyebb ismeret és megértés hozzájárulhat a kultúrák közötti elmélyültebb párbe-
szédhez, egymás ismeretéhez, megértéséhez és tiszteletben tartásához és végső soron az európai polgári
identitás érzésének megerősödéséhez.
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Az európai kulturális örökség valamennyi formáján (építészeti és régészeti örökség, például épületek, falu-
sias vagy a városias épített környezet, műemlékek, tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhelyek, kulturális
tájegységek) való megőrzése és méltó hasznosítása egyike a Kultúra programban támogatott kulturális terü-
leteknek.

Ebben az összefüggésben az Európai Unió fenn kívánja tartani a már megalapított éves EU-díjat, amelynek
célja azon egyének, helyi közösségek vagy szervezetek példaértékű kezdeményezéseinek és bevált gyakorla-
tainak nyilvános elismerésben részesítése, akik és amelyek európai szinten járulnak hozzá a kulturális
örökség védelméhez, megőrzéséhez, népszerűsítéséhez és fejlesztéséhez. Különös figyelemben kell részesí-
teni a szimbolikus/példamutató és/vagy nevelési vagy társadalmi értékeket felmutató kezdeményezéseket és
jártasságokat.

A felhívás célja a EU díjának kidolgozására, megvalósítására és odaítélésére feljogosított testület kiválasz-
tása.

Tekintettel a kulturális örökség népszerűsítésének többsíkúságára, az EU-díjnak több egyéni díjból kell
összetevődnie (1), mégpedig az alábbi tevékenységi vagy projektkategóriákban:

– Az építészeti örökség (falusi vagy szigeten élő közösségek különálló épületei vagy épületkomplexumai)
példaértékű megóvására/helyreállítására/méltó hasznosítására vonatkozó projektért, amely vagy megtartja
annak eredeti rendeltetését, vagy a látogatók kulturális vagy oktatási érdeklődésére számot tartó helyként
hasznosítják. The building or built complexes must be accessible to the general public.

– Valamely kulturális tájegység példaértékű megóvására/megőrzésére/méltó hasznosítására vonatkozó
projektért, amely egyben a tájegység hiteles történelmi és kulturális jellegét is tiszteletben tartja.

– Magán- vagy köztulajdonú gyűjteményben lévő, mindenki számára nyitva álló művészi örökség
példaértékű megóvására/megőrzésére/helyreállítására vonatkozó projektért.

– Mindenki számára nyitva álló régészeti lelőhely példaértékű megóvására/megőrzésére/méltó hasznosítá-
sára vonatkozó projektért.

– Mindenki számára nyitva álló kulturális örökség (pl. falusias vagy városias környezetben lévő épületek,
épületkomplexumok, kulturális tájegység, régészeti lelőhely) példaértékű megóvására és/vagy méltó hasz-
nosítására vonatkozó projektért.

– Valamely egyén vagy egyénekből, helyi vagy központi hatóságokból vagy nem-kormányzati szerveze-
tekből álló csoport számára, az európai örökség megóvásában/megőrzésében és méltó hasznosításában
huzamosan kifejtett áldozatos és dicséretes erőfeszítései elismeréséül.

A díjat megkaphatják egyének (pl. állagmegőrzési/helyreállítási szakemberek tudományos és műszaki téren,
vagy mesterségek művelőjeként) vagy csoportok, amelyeket állagmegőrzési/helyreállítási szakemberek, tulaj-
donosok, helyi vagy központi hatóságok vagy nem-kormányzati szervezetek alkotnak. A díj részét képezi
egy 15 000 eurós anyagi elismerés és az EU Kultúra programjának logóját (kötelezően), illetve a díjátadás
megszervezéséért felelős szervezet logóját (tetszőlegesen) viselő oklevél.

A díj odaítélésével kapcsolatos döntést egy olyan független európai szakértőkből álló testület ajánlásainak
figyelembevételével kell meghozni, amely a lehető legszélesebb körűen képviseli a kulturális örökség fogal-
mába tartozó területeket. A pályázók fejtsék ki pályázataikban, hogyan képzelik el a dijak kiosztását (a zsűri
kiválasztása és munkája).

A díj biztosítsa azt a legnagyobb mértékű ismertséget és hatást, amely európai dimenziójában lehetséges,
ezért elengedhetetlen, hogy az Európai Unió intézményei és különösen a Bizottság jelen legyen a díjátadási
ceremónián; A nyertes, illetve a legjobb benyújtott tervek a részesüljenek a lehető legteljesebb nyilvános-
ságban, például kiadványokban, a sajtóban, a rádióban és a televízióban, vagy vándorkiállításokon stb.
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(1) Az elismerésben részesülő projektek és a díjak elnyerőinek is a programban résztvevő országokból (lásd a 3. szakaszt)
kell származniuk.



3. jogosult pályázók

Olyan közjogi vagy magánjogi szervezetek pályázhatnak, amelyek széleskörű szakmai tapasztalatokkal
rendelkeznek a kulturális örökség megőrzése és méltó hasznosítása terén.

Azok a jogi személyek pályázhatnak, akiknek székhelye a következő országok valamelyikében található:

– az Európai Unió tagállamai (1),

– a három EGT-ország: Norvégia, Izland és Liechtenstein (feltéve, hogy az EGT vegyesbizottsága meghozza
az erre vonatkozó határozatot),

– az EU tagjelölt országai (Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Tagköztársaság, Törökország) és a
nyugat-balkáni országok (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegro, Szerbia Koszóvóval együttesen
– az ENSZ BT 1244. határozata alapján) (2), feltéve, hogy az erre vonatkozó „Egyetértési nyilatkozat”
(amely a közösségi programokban való részvételüket szabályozza) hatályba lép.

Fontos körülmény, hogy az EU-tagjelölt országok, a csatlakozó országok és a nyugat-balkáni országok a
kormányaik és az Európai Bizottság között létrejött megállapodások keretében vehetnek részt a prog-
ramban.

4. Költségvetés és a projekt futamideje

A költségvetésben legfeljebb 200 000 euro különíthető el az egyes díjátadások valamennyi szervezési és
megrendezési költségeire (beleértve a kiosztott díjakkal járó pénzösszegeket is). Ez a hozzájárulás nem
haladhatja meg az egyes díjátadásokkal kapcsolatban az adott esetben kiválasztott pályázó szervezet által
benyújtott összes elszámolható szervezési és rendezési költség 60 %-át.

Az egyes EU-támogatási megállapodások jogosultsági ideje 15 hónapig tart.

A 2007. évi megszervezése érdekében a finanszírozandó cselekvést 2007. november 15. előtt el kell indí-
tani, hogy 2009. február 14-ig megvalósulhasson és befejeződhessen. A kiadások támogathatóságának
kezdő időpontja semmiképpen sem előzheti meg 2007. május 1-ét.

A Közösség a támogatást azzal a feltétellel nyújtja, hogy az ügyintézési és pénzügyi eljárásokat megfelelően
bonyolítják le.

5. Ütemterv/Határidő

Az eseményre évente kerül sor, mindaddig, amíg a Kultúra program (2007–2013) tart. A kiválasztott szer-
vezeti egység 2007-től 2013-mal bezárólag, vagyis a Kultúra program lezárulásáig gondoskodik az éven-
kénti, a kulturális örökség megóvásáért/megőrzéséért/méltó hasznosításáért indított EU díjjal kapcsolatos
program megszervezéséért és lebonyolításáért. Az első évi EU-díjátadás (2007) megszervezését a sikerrel
pályázó szervezet vállalja fel. A díjak átadást kizárólag a Bizottság kifejezett jóváhagyásával végezheti
2013-ig minden évben.

A pályázatokat legkésőbb 2007. február 28-ig meg kell küldeni a Bizottságnak.

6. További információk

A feltételes javaslattételi felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalról tölthetők le:

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

A pályázatoknak, amelyeket a megadott űrlapon kell benyújtani, meg kell felelniük a felhívás teljes szöve-
gében meghatározott valamennyi követelménynek.
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(1) Az Európai Uniónak 25 tagállama van: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észt-
ország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
Románia és Bulgária csatlakozó országok, amelyek 2007. január 1-ével válnak tagállammá.

(2) A kultúrában tevékenykedők szíveskedjenek a Bizottságnál megtudakolni ezen országok helyzetét.


