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KOMISE

Kultura (2007 – 2013) – Výzva k předkládání předběžných návrhů EACEA č. 06/2006

„Podpora institucí činných v oblasti kultury na evropské úrovni“

(2006/C 257/09)

ZÁSADA PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI

Návrh Komise týkající se programu Kultura nebyl dosud evropským zákonodárstvím formálně přijat.
Nicméně s cílem umožnit rychlé provedení tohoto programu po přijetí jeho právního základu evropským
zákonodárstvím, ke kterému má brzy dojít, a dále s cílem umožnit potencionálním příjemcům dotací
Společenství připravit si co nejdříve své návrhy se Komise rozhodla zveřejnit tuto výzvu k předkládání
návrhů.

Tato výzva k předkládání návrhů však Komisi právně nezavazuje. V případě podstatné změny právního
základu evropským zákonodárstvím ji lze zrušit a mohou být vypsány výzvy k předkládání návrhů
s odlišným obsahem a s uvedením příslušných lhůt.

Z obecnějšího hlediska podléhá v roce 2007 vypisování výzev k předkládání návrhů následujícím
podmínkám, jejichž provedení není závislé na Komisi:

— Evropský parlament a Rada EU přijmou bez podstatných změn závěrečné znění právního základu,
kterým se stanoví program,

— po zasedání programového výboru je přijat roční pracovní program týkající se programu Kultura
a hlavních prováděcích postupů, jakož i kritérií a výběrových postupů, a

— rozpočtový orgán schválí rozpočet EU na rok 2007.

1. Právní základ

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (1), kterým se
stanoví jednotný víceletý akční program EU v oblasti kultury na období 2007 – 2013 (dále jen „Pro-
gram“).

Program vychází z článku 151 Smlouvy o založení Evropského společenství, který stanoví, že Společen-
ství přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich národní a regionální různoro-
dosti a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví.

2. Cíle a popis

Program přispívá ke zhodnocení společného kulturního prostoru pro Evropany na základě rozvoje
kulturní spolupráce mezi účastnickými zeměmi s cílem napomoci vzniku občanství EU pomocí transna-
cionální mobility osob pracujících v kulturní oblasti, transnacionálního pohybu uměleckých a kulturních
děl a předmětů a kulturního dialogu.
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(1) Srov. zásada předběžné opatrnosti.



3. Předmět výzvy k předkládání návrhů

S ohledem na splnění cílů Programu si tato výzva klade za cíl poskytnout dotace na provoz na úrovni
spolufinancování výdajů spojených se stálým pracovním programem organizací, jejichž cílem je obecný
evropský zájem v oblasti kultury nebo cíl, který zapadá do politického rámce Evropské unie v této
oblasti.

4. Rozpočet

Celkový rozpočet přidělený v rámci této výzvy k předkládání návrhů by měl dosáhnout 4,8 milionů
eur.

5. Způsobilost žadatelů

Způsobilé organizace musejí mít skutečný evropský rozměr. Z tohoto pohledu musejí vykonávat své
aktivity na evropské úrovni buď samy, nebo v podobě různých koordinovaných sdružení a jejich struk-
tura (registrovaní členové) a aktivity musejí zasahovat celou Evropskou unii nebo pokrývat alespoň
sedm účastnických zemí Programu.

Způsobilými kandidáty jsou neziskové organizace s právní subjektivitou, jež existují alespoň dva roky
a jejichž cílem je obecný evropský zájem v oblasti kultury nebo cíl, který zapadá do politického rámce
Evropské unie v této oblasti. Tyto organizace musejí mít sídlo v jedné z účastnických zemí
Programu (1).

6. Datum uzávěrky pro předkládání kandidatur

22. prosinec 2006

7. Dodatečné údaje

Specifikace doplňující tuto výzvu jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise
a Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Složka s kandidaturou a všechny
příslušné formuláře jsou k dispozici na internetové adrese Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu
a audiovizuální oblast.

Evropská komise:

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

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast:

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm

Kandidatury musejí splňovat požadavky uvedené ve specifikacích a musejí být povinně předkládány
prostřednictvím k tomuto účelu určených formulářů pro kandidaturu.
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(1) 25 členských států Evropské unie; Rumunsko a Bulharsko jsou na cestě k přistoupení a předpokládá se, že se stanou
členskými státy od 1. ledna 2007; země EHP s výhradou přijetí příslušného rozhodnutí společného výboru EHP;
kandidátské země a země západního Balkánu pak s výhradou uzavření příslušného protokolu o dohodě („Memo-
randum of Understanding“) stanovujícího podmínky jejich účasti.


