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KOMISJON

Kultuur (2007–2013) — Tingimuslik konkursikutse — EACEA nr 06/2006

“Euroopa tasandil kultuurivaldkonnas tegutsevate organisatsioonide toetamine”

(2006/C 257/09)

HOIATAV MÄRKUS

Euroopa Liidu seadusandja ei ole programmi “Kultuur” käsitlevat komisjoni ettepanekut veel formaalselt
vastu võtnud. Sellest hoolimata otsustas komisjon võimaldamaks programmi kiiret elluviimist pärast nime-
tatud õigusliku aluse vastuvõtmist, mis peaks toimuma varsti, ning võimaldamaks potentsiaalsetel ühen-
duste toetuste saajatel oma projektid varem ette valmistada, käesoleva konkursiteate siiski avaldada.

Käesolev konkursikutse ei ole komisjonile õiguslikult siduv. Juhul kui Euroopa Parlament õiguslikku alust
oluliselt muudab, võib selle konkursi tühistada ning kuulutada piisava vastamistähtajaga välja teistsuguse
sisuga konkursi.

Üldisemalt sõltub 2007. aastal projektikonkursside toimumine järgmistest tingimustest, mille täitumine ei
sõltu komisjonist:

— programmi käivitamist käsitleva õigusakti lõppteksti vastuvõtmine Euroopa Parlamendi ja Euroopa
Liidu Nõukogu poolt ilma oluliste muudatusteta;

— programmi “Kultuur” aastase tööplaani ja üldiste rakendussuuniste ning pärast programmikomiteele
taotluse esitamist rakendatavate valikukriteeriumide ja -menetluse kehtestamine; ning

— Euroopa Liidu 2007. aasta eelarve vastuvõtmine eelarveorgani poolt.

1. Õiguslik alus

Käesoleva projektikonkursi aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (1), millega luuakse ühtne
mitmeaastane ühenduse kultuurivaldkonna meetmete programm aastateks 2007–2013 (edaspidi “prog-
ramm”).

Programmi aluseks on Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 151, mis sätestab, et ühendus aitab
kaasa liikmesriikide kultuuri õitsengule, respekteerides ühtlasi nende rahvuslikku ja regionaalset mitme-
kesisust ning rõhutades samal ajal nende ühist kultuuripärandit.

2. Eesmärgid ja kirjeldus

Programm aitab väärtustada eurooplaste ühist kultuuriruumi, arendades osalevate riikide vahelist koos-
tööd kultuuri valdkonnas, et soodustada kultuurivaldkonnas töötavate isikute, samuti teoste ning kunsti-
ja kultuuritoodete riikidevahelise liikumise ja kultuuridevahelise dialoogi kaudu Euroopa kodakondsuse
tekkimist.
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(1) Vt hoiatav märkus.



3. Konkursikutse eesmärk

Kooskõlas programmi eesmärkidega on selle konkursikutse eesmärgiks pakkuda tegutsemistoetusi
kultuuri valdkonnas üldiste Euroopa huvide või Euroopa Liidu sama valdkonna poliitikaeesmärkide
saavutamise nimel tegutsevate organisatsioonide alalise tööprogrammiga seotud kulude kaasfinantseeri-
miseks.

4. Olemasolev eelarve

Käesoleva projektikonkursi raames eraldatav kogusumma peaks ulatuma 4,8 miljoni euroni.

5. Toetuse taotlemise eeltingimused

Toetuse taotlemise eeltingimusena peab organisatsioon olema reaalselt tegev Euroopa mastaabis. Selles
osas peab organisatsioon tegutsema tervikuna või erinevate koordineeritud ühenduste vormis Euroopa
tasandil ning selle struktuur (registreeritud liikmeskond) ja tegevus peavad ulatuma kogu Euroopa Liidu
tasandile või hõlmama vähemalt seitset programmis osalevat maad.

Vastamaks eeltingimustele peab kandidaat olema vähemalt kaks aastat seadusliku põhikirja alusel tegut-
senud mittetulundusühendus, kes töötab kultuurivaldkonnas teenides Euroopa üldhuve või Euroopa
Liidu sama valdkonna poliitikaeesmärkide saavutamise nimel. Organisatsiooni asukoht peab olema
mõnes programmis osalevas riigis. (1)

6. Taotluste esitamise tähtpäev

22. detsember 2006

7. Lisateave

Täpsem teave antud konkursi tingimuste kohta on esitatud Euroopa Komisjoni ning Hariduse, Audiovi-
suaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse veebilehtedel. Kandideerimise dokumendid ja kõik vastavad
vormid leiate Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse veebilehelt.

Euroopa Komisjon:

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

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus:

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

Kandideerimisavaldused peavad vastama konkursitingimustes esitatud nõuetele ning need tuleb kindlasti
esitada selleks ette nähtud kandideerimisvormidel.
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(1) 25 Euroopa Liidu liikmesriiki; Rumeenia ja Bulgaaria, kes on ühinemas ja eeldatavasti saavad liikmesriikideks alates 1.
jaanuarist 2007; EMP riigid, tingimusel, et EMP ühiskomitee võtab vastu vastava otsuse; kandidaatriigid ja Lääne-
Balkani riigid, tingimusel, et sõlmitakse vastav vastastikuse mõistmise memorandum (“Memorandum of Understan-
ding”), millega kehtestatakse nende osalemise üksikasjalikud tingimused.


