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Uzaicinājums (ar nosacījumu) iesniegt priekšlikumus, lai organizētu un īstenotu ikgadējo Eiropas
Savienības balvas pasniegšanu kultūras mantojuma jomā

(2006/C 270/08)

Nosacījums

Eiropas likumdevējs vēl oficiāli nav pieņēmis Komisijas priekšlikumu attiecībā uz programmu
Kultūra (2007-2013). Komisija ir nolēmusi publicēt šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai sekmētu
minētās programmas ātru īstenošanu, tiklīdz Eiropas likumdevējs pieņems (tas drīzumā ir paredzēts)
programmas juridisko pamatu, un lai Kopienas atbalsta potenciālie saņēmēji varētu savlaicīgi sākt sagatavot
savus priekšlikumus.

Komisijai nav juridiski saistošs minētais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus. Ja Eiropas likumdevējs būtiski
grozīs juridisko pamatu, tad pašreizējo uzaicinājumu var atcelt un izsludināt citus uzaicinājumus iesniegt
priekšlikumus ar atšķirīgu saturu un atbilstošiem termiņiem, lai sniegtu atbildi.

Kopumā tas, vai tiks īstenoti 2007. gada uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, ir atkarīgs no šādiem nosacī-
jumiem, kuru izpildi Komisija nevar kontrolēt:

— programmas juridiskā pamata galīgās redakcijas pieņemšana, neizdarot būtiskus grozījumus, ko veic
Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome;

— programmas “Kultūra” (2007-2013) ikgadējās darba programmas, vispārīgo īstenošanas pamatnostādņu,
kritēriju un atlases procedūru pieņemšana pēc izskatīšanas programmas komitejā, kā arī

— Eiropas Savienības 2007. gada budžeta pieņemšana, ko veic budžeta lēmējinstitūcija.

1. Ievads

Līdz programmas “Kultūra” (2007-2013) pieņemšanai šis dokuments ir provizorisks uzaicinājums iesniegt
pieteikumus uz Kopienas atbalstu, lai organizētu un piešķirtu Eiropas Savienības balvu kultūras mantojuma
saglabāšanas un veicināšanas jomā saskaņā ar ierosināto jauno programmu “Kultūra 2007”.

Ņemot vērā programmas 1.3. daļu, minētā uzaicinājuma (ar nosacījumu) iesniegt priekšlikumus mērķis ir
informēt potenciālās organizācijas, kas iesniedz priekšlikumus, par Eiropas Komisijas nodomu turpināt
minētās balvas piešķiršanu saistībā ar ierosināto programmu “Kultūra”.

Kultūras programma ir vienota daudzgadu programma, kas paredzēta Kopienas pasākumiem kultūras jomā;
tā ir pieejama visu kultūras nozaru un kategoriju darbiniekiem.

Minētā programma ir pamatota ar EK līguma 151. pantu, kurā paredzēts, ka Kopiena veicina dalībvalstu
kultūru uzplaukumu, ievērojot to nacionālās un reģionālās atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību
kopīgajam kultūras mantojumam.

2. Mērķi un apraksts

Bez šaubām Eiropas bagātais un dažādais kultūras mantojums ir viens no galvenajām aspektiem, ar kura
palīdzību eiropieši definē savu identitāti vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī. Līdz ar to ir ārkārtīgi
svarīgi apzināties šo mantojumu, jo tādā veidā eiropieši var apliecināt tā būtisko lomu zināšanu uzlabošanā
un izpratnē par kopīgiem elementiem, kas vieno cilvēkus. Tas savukārt varētu veicināt labāku starpkultūru
dialogu, savstarpējās zināšanas, izpratni un cieņu vienam pret otru, un tādējādi ciešāku Eiropas pilsonības
apzināšanos.
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Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana un veicināšana visos tā veidos (arhitektūras/arheoloģiskais manto-
jums, piemēram, ēkas, uzbūvētie kompleksi lauku vai pilsētu apvidū, pieminekļi, kustamais mantojums,
arheoloģisko izrakumu vietas, kultūrainavas) ir viena no kultūras nozarēm, kas ir atbalstīta programmā
“Kultūra”.

Šajā sakarā Eiropas Komisija vēlas turpināt piešķirt jau izveidoto ikgadējo ES balvu, lai izteiktu sabiedrības
atzinību to personu, vietējo kopienu vai organizāciju parauginiciatīvām un pasākumiem, kas Eiropas līmenī
sekmē kultūras mantojuma aizsardzību, saglabāšanu, veicināšanu un attīstību. Jo īpaši tiks ņemtas vērā
iniciatīvas un prasmes ar simbolisku/priekšzīmīgu un/vai izglītojošu vai sociālu vērtību.

Minētā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir izvēlēties organizāciju, kas būs tiesīga organizēt,
īstenot un piešķirt šo ES balvu.

Ņemot vērā kultūras mantojuma veicināšanas dažādos aspektus, ES balvu varētu veidot vairākas atsevišķas
balvas (1) šādu darbību/projektu kategorijās:

— projekts saistībā ar arhitektūras mantojuma priekšzīmīgu aizsardzību/restaurāciju/veicināšanu (viena
ēka vai ēku kompleksi mazās lauku un salu kopienās), ar ko saglabā ēkas sākotnējo pielietojumu vai to
izmanto kā vietu apmeklētājiem, kas izglītošanās nolūkā interesējas par kultūru. Ēkai vai ēku komplek-
siem ir jābūt pieejamiem plašākai sabiedrībai;

— projekts saistībā ar kultūrainavas priekšzīmīgu aizsardzību/saglabāšanu/veicināšanu, vienlaikus ņemot
vērā tās autentisko vēsturi un kultūras būtību;

— projekts saistībā ar tās valsts vai privātīpašumā esošas mākslas kolekcijas aizsardzību/saglabāšanu/
restaurēšanu, kas ir pieejama sabiedrībai;

— projekts saistībā ar sabiedrībai pieejamu arheoloģisko izrakumu vietas priekšzīmīgu aizsardzību/sagla-
bāšanu/veicināšanu;

— projekts saistībā ar priekšzīmīgu pētījumu par tāda kultūras mantojuma saglabāšanu un/vai veicināšanu
(piemēram, ēkas, ēku kompleksi lauku vai pilsētu kopienās, kultūrainavas, arheoloģisko izrakumu
vietas), kas pieejams sabiedrībai;

— atzinība atsevišķai personai vai grupai, kurā ir vairākas personas, vietējām vai valsts iestādēm vai neval-
stiskām organizācijām par viņu neatlaidīgiem un priekšzīmīgiem centieniem ilgā laikposmā, aizsargājot/
saglabājot un veicinot Eiropas kultūras mantojumu.

Balvu var piešķirt vienai personai (piemēram, saglabāšanas/restaurācijas speciālists zinātniskā, tehniskā vai
amatniecības nozīmē) vai grupai, kurā ir iesaistīti saglabāšanas/restaurācijas speciālisti, īpašnieki, vietējās un
valsts iestādes vai nevalstiskās organizācijas. Balvā ietilpst finansiālais piešķīrums 15 000 eiro apmērā un
diploms ar ES programmas “Kultūra” logo (obligāti), bet par balvas organizēšanu atbildīgās organizācijas
logo nav obligāts.

Lēmums par balvas piešķiršanu ir jābalsta uz ieteikumiem, ko sniegusi neatkarīgu Eiropas ekspertu žūrija,
kurā ir visu iespējamo kultūras mantojuma nozaru pārstāvji. Pretendentus aicina pieteikumā izklāstīt, kā
viņi plāno organizēt balvas piešķiršanu (atlase un žūrijas darbs).

Balvai jānodrošina iespējami lielāka atpazīstamība un ietekme saistībā ar Eiropas dimensiju. Tāpēc Eiropas
Savienības iestāžu un jo īpaši Eiropas Komisijas klātbūtne ir svarīga balvas pasniegšanas ceremonijā. Projek-
tiem, kas saņems balvu, kā arī visiem iesniegtajiem projektiem, ir jānodrošina plašākā iespējamā publicitāte,
piemēram, publikācijās, preses izdevumos, radio un televīzijas raidījumos, ceļojošās izstādēs, utt.
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(1) Apbalvotajiem projektiem, kā arī balvas ieguvējiem ir jābūt no valsts, kas piedalās programmā (skatīt 3. punktu).



3. Pretendenti, kam ir tiesības piedalīties programmā

Pretendentiem jābūt valsts vai privātām organizācijām ar juridisku statusu un plašu pieredzi kultūras
mantojuma saglabāšanas un/vai veicināšanas jomā.

Pieteikumu ir tiesīgas iesniegt juridiskas personas, kas reģistrētas vienā no šīm valstīm:

— Eiropas Savienības dalībvalstis (1),

— 3 EEZ valstis: Norvēģija, Islande, Lihtenšteina (nodrošinot, ka EEZ jauktā komiteja ir pieņēmusi atbil-
stošu lēmumu);

— ES kandidātvalstis (Turcija, Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika) un Rietumbalkānu
valstis (Albānija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija, ieskaitot Kosovu (atbilstīgi Apvienoto
Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijai Nr. 1244)) (2) nodrošina, ka spēkā ir atbilstošs
Saprašanās memorands, kurā reglamentēta dalība Kopienas programmās.

Jāpiebilst, ka ES kandidātvalstu, pievienošanās valstu un Rietumbalkānu valstu dalība programmā ir atkarīga
no nolīguma starp minēto valstu valdībām un Eiropas Komisiju.

4. Budžets un projekta darbības ilgums

Šim pasākumam atvēlētais budžets nepārsniedz EUR 200 000, kas paredzēti kopējo katra konkursa orga-
nizēšanas un īstenošanas izmaksu segšanai (ieskaitot summu, kas atvēlēta piešķirtajai balvai). Minētais iegul-
dījums nedrīkst pārsniegt 60 % no kopējām attaisnotajām organizēšanai un īstenošanai paredzētām
izmaksām par katru atsevišķu konkursu, ko iesniegusi izvēlētā organizācija, kas iesniedza pieteikumu.

Atbilstības periods katram ES atbalsta nolīgumam būs 15 mēneši.

Attiecībā uz ES balvas organizēšanu 2007. gadā minētā darbība noteikti jāsāk finansēt pirms 2007. gada
15. novembra un jāpārtrauc līdz 2009. gada 14. februārim. Sākuma datums, kad var pretendēt uz atbalstu
par izdevumiem, nekādā gadījumā nedrīkst būt pirms 2007. gada 1. maija.

Kopienas atbalsts būs garantēts ar nosacījumu, ja administratīvās un finanšu procedūras ir pienācīgi izpil-
dītas.

5. Grafiks/Termiņš

Minēto pasākumu īstenos katru gadu programmas “Kultūra” (2007-2013) ietvaros. Izvēlētais uzņēmums,
kas organizēs pasākumu, būs atbildīgs par ES balvas piešķiršanas organizēšanu un īstenošanu kultūras
mantojuma aizsardzības/saglabāšanas/veicināšanas jomā no 2007. gada līdz 2013. gadam (ieskaitot), kad
beigsies programma “Kultūra” (2007-2013) Pieteikuma iesniedzējs, kas uzvarēs, organizēs pirmo ES balvas
pasākumu 2007. gadā. Tikai ar skaidru Komisijas apstiprinājumu minētais pieteikuma iesniedzējs var orga-
nizēt balvu pasākumus katru gadu līdz 2013. gadam.

Pieteikumi jānosūta Komisijai vēlākais līdz 2007. gada 28. februārim.

6. Papildinformācija

Uzaicinājuma (ar nosacījumu) iesniegt priekšlikumus pilnais teksts un pieteikuma veidlapas ir pieejamas
šajā tīmekļa vietnē:

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

Pieteikumos jāievēro uzaicinājuma pilnā teksta prasības, un tie jāiesniedz, izmantojot šim nolūkam
paredzēto veidlapu.
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(1) Eiropas Savienībā ir 25 dalībvalstis: (Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija,
Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija,
Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija). Rumānija un Bulgārija ir pievienošanās valstis, kas kļūs ES dalībvalstis no
2007. gada 1. janvāra.

(2) Kultūras darbinieki ir laipni aicināti saņemt informāciju Komisijā par pašreizējo situāciju saistībā ar šīm valstīm.


