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Sąlyginis kvietimas teikti paraiškas dėl kasmetinio Europos Sąjungos apdovanojimo kultūros
paveldo srityje procedūros organizavimo ir vykdymo

(2006/C 270/08)

Sąlyginė išlyga

Europos teisės aktų leidėjai dar oficialiai nepriėmė Komisijos pasiūlymo dėl programos „Kultūra“ (2007–
2013). Komisija nusprendė paskelbti šį kvietimą teikti paraiškas dabar, kad šią programą būtų galima
greitai įgyvendinti kai tik Europos teisės aktų leidėjai priims šios programos teisinį pagrindą (tikimasi, kad
tai įvyks netrukus) ir kad galimi Bendrijos paramos gavėjai turėtų pakankamai laiko pasiūlymams rengti.

Šis kvietimas teikti paraiškas teisiškai Komisijos neįpareigoja. Jeigu Europos teisės aktų leidėjai iš esmės
pakeis teisinį pagrindą, dabartinis kvietimas gali būti atšauktas ir gali būti paskelbti kiti skirtingo turinio
kvietimai teikti paraiškas su atitinkamais terminais atsakymui pateikti.

Kalbant bendriau, 2007 m. kvietimų teikti paraiškas vykdymas priklauso nuo šių sąlygų, kurių įgyvendi-
nimas nuo Komisijos nepriklauso:

— Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba priima šios programos teisinio pagrindo galutinį
tekstą be esminių pakeitimų;

— priimama programos „Kultūra“ (2007–2013) metinė darbo programa ir bendrosios įgyvendinimo
gairės, kriterijai ir atrankos procedūros, perdavus juos programos komitetui; ir

— biudžeto valdymo institucija priima 2007 m. Europos Sąjungos biudžetą.

1. Įvadas

Kol nepriimta programa „Kultūra“ (2007–2013), šis dokumentas yra sąlyginis kvietimas teikti paraiškas dėl
Bendrijos paramos, susijusios su kasmet skiriamo Europos apdovanojimo kultūros paveldo išsaugojimo ir
puoselėjimo srityje procedūros organizavimu pagal siūlomą naują programą „Kultūra“ .

Atsižvelgiant į programos 1.3 kryptį, šio sąlyginio kvietimo tikslas — informuoti potencialias paraiškas
teikiančias organizacijas apie Europos Komisijos ketinimą toliau vykdyti šio apdovanojimo procedūrą pagal
siūlomą kultūros programą.

Kultūros programa — tai atskira daugiametė kultūros srities programa, skirta Bendrijos priemonėms ir
atvira visiems kultūros sektoriams bei visų kategorijų kultūros veiklos vykdytojams.

Programa pagrįsta EB sutarties 151 straipsniu, kuriame teigiama, kad Bendrija prisideda prie kultūros
klestėjimo valstybėse narėse, puoselėja pagarbą nacionalinei ir regioninei įvairovei ir tuo pat metu rūpinasi
bendru kultūros paveldu.

2. Tikslai ir aprašymas

Gausus ir įvairialypis Europos kultūros paveldas yra neabejotinai viena iš pagrindinių sričių, kuri leidžia
europiečiams susitapatinti vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Todėl labai svarbu skatinti
informuotumą apie šį paveldą, nes tik tokiu būdu europiečiai galės įvertinti, koks yra svarbus kultūros
paveldo vaidmuo gilinant žinias ir supratimą apie bendrus dalykus, kurie vienija visus europiečius. O tai
leistų puoselėti geresnį tarpkultūrinį dialogą, savitarpio supratimą, informuotumą, tarpusavio pagarbą ir
taip pat stipresnį Europos pilietiškumo jausmą.
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Visų Europos kultūros paveldo formų (architektūrinio ir (arba) archeologinio paveldo, pvz., pastatų, pastatų
kompleksų kaimo ir miesto vietovėse, paminklų, kilnojamojo paveldo, archeologinių vietų, kultūrinių kraš-
tovaizdžių) išsaugojimas ir puoselėjimas yra vienas iš kultūros srities sektorių, kurie yra remiami pagal
programą „Kultūra“ .

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Europos Komisija pageidauja tęsti jau įsteigto metinio Europos apdovano-
jimo procedūrą siekdama viešai pripažinti atskirų asmenų, vietos bendruomenių ar organizacijų, kurios
Europos lygmeniu padeda apsaugoti, išsaugoti, remti ir puoselėti kultūros paveldą, pavyzdines iniciatyvas ir
geriausią praktiką. Bus ypač atsižvelgta į iniciatyvas ir įgūdžius, kurie turi simbolinės arba unikalios ir (arba)
pedagoginės ar socialinės vertės.

Šiuo kvietimu siekiama atrinkti organizaciją, kuriai bus suteikta teisė organizuoti ir vykdyti šio ES apdova-
nojimo skyrimo procedūrą.

Atsižvelgiant į daugialypį kultūros ir kultūros paveldo puoselėjimo aspektą, ES apdovanojimą galėtų suda-
ryti keletas atskirų apdovanojimų (1) šiose veiksmų ir (arba) projektų kategorijose:

— Už projektą, skirtą pavyzdinei architektūrinio paveldo (atskiro pastato arba pastatų kompleksų mažose
kaimo arba salų bendruomenėse) apsaugai, restauravimui ar puoselėjimui, kurį įgyvendinus pastatas
išlaikytų pirminę paskirtį arba būtų naudojamas kaip kultūros ir švietimo požiūriu lankytojams įdomi
vieta. Pastatas arba pastatų kompleksai turi būti prieinami plačiajai visuomenei.

— Už projektą, skirtą pavyzdinei kultūrinio kraštovaizdžio paveldo apsaugai, išsaugojimui ar puoselėjimui,
išsaugant jo autentišką istorinį ir kultūrinį savitumą.

— Už projektą, skirtą privačios ar viešos meno paveldo kolekcijos, kuri yra prieinama plačiajai visuomenei,
pavyzdinei apsaugai, išsaugojimui ar restauravimui.

— Už projektą, skirtą archeologinės vietos, kuri yra prieinama plačiajai visuomenei, pavyzdinei apsaugai,
išsaugojimui ar puoselėjimui.

— Už projektą, skirtą kultūros paveldo (pvz., pastato, pastatų kompleksų kaimo arba miesto bendruo-
menėse, kultūrinio kraštovaizdžio, archeologinės vietos), kuris yra prieinamas plačiajai visuomenei,
pavyzdiniam išsaugojimo ir (arba) puoselėjimo tyrimui.

— Asmeniui ar grupei, kurią gali sudaryti asmenys, vietos ir centrinės valdžios institucijos arba nevyriausy-
binės organizacijos kaip jų sunkių ir vertų pagyrimo ilgalaikių pastangų siekiant apsaugoti arba išsau-
goti ir puoselėti Europos kultūros paveldą pripažinimas.

Apdovanojimas gali būti įteiktas asmeniui (pvz., išsaugojimo ir (arba) restauravimo specialistui moksliniu,
techniniu arba meistriškumo požiūriu) arba grupei, kurią gali sudaryti išsaugojimo ir (arba) restauravimo
specialistai, savininkai, vietos ir centrinės valdžios institucijos arba nevyriausybinės organizacijos. Apdova-
nojimą turėtų sudaryti 15 000 EUR piniginis prizas ir diplomas, kuriame būtų ES programos „Kultūra“
(privalomai) ir apdovanojimų skyrimą organizuojančios organizacijos (pasirinktinai) logotipai.

Sprendimas skirti apdovanojimą turėtų būti grindžiamas nepriklausomų Europos ekspertų, kurie atstovauja
kaip galima daugiau kultūros paveldo sektorių, grupės rekomendacijomis. Pareiškėjai raginami paaiškinti
paraiškose, kaip jie ketina vykdyti apdovanojimo skyrimo procedūrą (atrankos komisijos skyrimą ir darbą).

Apdovanojimas turėtų užtikrinti, kad projektui yra skiriamas ypatingas dėmesys ir jis daro didelį poveikį
Europos mastu, todėl labai svarbu, kad apdovanojimo ceremonijoje dalyvautų Europos Sąjungos institucijos
ir visų pirma — Komisija. Apdovanojimus pelniusius projektus ir pateiktus geriausius projektus reikėtų
kiek galima labiau paviešinti, pavyzdžiui, leidiniuose, spaudoje, per radiją arba televiziją, kilnojamosiose
parodose ir pan.
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(1) Apdovanojimus pelnę projektai ir apdovanojimų laimėtojai privalo būti kilę iš programoje dalyvaujančių šalių (žr. 3
skirsnį).



3. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Pareiškėjais gali būti viešosios arba privačios organizacijos, turinčios juridinį statusą ir didelės patirties
kultūros paveldo išsaugojimo ir (arba) puoselėjimo srityje.

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, įsisteigę vienoje iš šių šalių:

— Europos Sąjungos valstybėse narėse (1);

— Trijose EEE šalyse: Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine (jeigu EEE jungtinis komitetas yra priėmęs
atitinkamą sprendimą);

— ES šalyse kandidatėse (Turkijoje, Kroatijoje, Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje) ir
Vakarų Balkanų šalyse (Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje, Serbijoje, įskaitant Kosovą
(pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244)) (2), jeigu įsigalios atitinkamas Susitarimo
memorandumas, pagal kurį bus reguliuojamas šių šalių dalyvavimas Bendrijos programose.

Reikia pažymėti, kad ES šalių kandidačių, stojančiųjų šalių ir Vakarų Balkanų šalių dalyvavimas programoje
priklauso nuo šių šalių vyriausybių ir Europos Komisijos susitarimo.

4. Biudžetas ir projektų trukmė

Didžiausia šiam veiksmui numatyta suma yra 200 000 EUR, skirta su kiekvienu apdovanojimų etapu susi-
jusioms bendroms organizacinėms ir įgyvendinimo išlaidoms (įskaitant kartu su apdovanojimais įteikiamas
sumas) padengti. Ši suma negali viršyti 60 % kiekvieno apdovanojimų etapo bendrų reikalavimus atitin-
kančių organizacinių ir įgyvendinimo išlaidų, apie kurias praneša atrinkta paraišką pateikusi organizacija.

Kiekvieno ES dotacijos susitarimo finansavimo reikalavimus atitinkančio laikotarpio trukmė bus 15 mėnesių.

Finansuotina 2007 m. ES apdovanojimo procedūros organizavimo veikla privalo prasidėti iki 2007 m.
lapkričio 15 d. ir pasibaigti iki 2009 m. vasario 14 d. Laikotarpis, per kurį patirtos išlaidos gali atitikti
finansavimo reikalavimus, jokiomis aplinkybėmis negali prasidėti anksčiau negu 2007 m. gegužės 1d.

Bendrijos parama bus suteikta tik tinkamai užbaigus visas administracines ir finansines procedūras.

4. Tvarkaraštis ir Terminas

Šis veiksmas bus įgyvendinamas kasmet programos „Kultūra“ (2007–2013) vykdymo laikotarpiu. Atrinkta
organizacija bus atsakinga už kasmetinio Europos Sąjungos apdovanojimo kultūros paveldo apsaugos,
išsaugojimo ar puoselėjimo srityje procedūros organizavimą ir vykdymą nuo 2007 m. iki programos
„Kultūra“ pabaigos — 2013 m. imtinai. Atranką laimėjusi paraišką pateikusi organizacija organizuos pirmų
metų ES apdovanojimo skyrimą (2007 m.). Tik Komisijai pritarus, ji galės organizuoti apdovanojimo
skyrimo procedūrą kiekvienais metais iki 2013 m.

Paraiškos Komisijai turi būti išsiųstos ne vėliau kaip iki 2007 m. vasario 28 d.

5. Kita informacija

Visą sąlyginio kvietimo teikti paraiškas tekstą ir paraiškos formas galima rasti internete adresu:

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

Paraiškos turi būti parengtos laikantis visų nurodytų reikalavimų ir pateiktos naudojant nustatytą paraiškos
formą.
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(1) Europos Sąjungoje yra 25 valstybės narės: Belgija, Danija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Airija, Italija, Liuk-
semburgas, Nyderlandai, Austrija, Portugalija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija,
Lietuva, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Kipras ir Malta. Rumunija ir Bulgarija yra stojančiosios šalys — nuo 2007 m.
sausio 1 d. jos turėtų tapti valstybėmis narėmis.

(2) Kultūros veiklos vykdytojai raginami pasiteirauti Komisijos apie padėtį šiose šalyse.


