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BIZOTTSÁG

Kultúra (2007–2013) – EACEA 06/ 2006 sz. feltételes ajánlattételi felhívás

„A kultúra területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása”

(2006/C 257/09)

FIGYELMEZTETÉS

A Bizottság a Kultúra programmal kapcsolatos javaslatát az európai jogalkotó formálisan még nem fogadta
el. Mindazonáltal annak lehetővé tétele érdekében, hogy a program jogi alapjainak az európai jogalkotó
általi elfogadását követően – amelynek hamarosan meg kell történnie – e program mihamarabb megvaló-
sulhasson, és hogy a közösségi támogatások lehetséges kedvezményezettjei a lehető leghamarabb elkészít-
hessék javaslataikat, a Bizottság úgy döntött, hogy meghirdeti ezt az ajánlattételi felhívást.

Ez az ajánlattételi felhívás jogilag nem kötelezi a Bizottságot. A felhívás törölhető és megfelelő válaszadási
határidőkkel eltérő tartalmú ajánlattételi felhívások hirdethetők meg abban az esetben, ha az európai jogal-
kotó a jogalapot lényegesen módosítja.

Még általánosabban, az ajánlattételi felhívások 2007. évi megvalósítása az alábbi feltételektől függ, amelyek
teljesítése nem a Bizottságon múlik:

– a Programot létrehozó jogalap végleges szövegének lényeges módosítás nélkül történő elfogadása az
Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által;

– a Kultúra programra vonatkozó éves munkaterv és a megvalósítás általános irányainak, valamint a kivá-
lasztási kritériumok és eljárások elfogadása a programbizottság véleményének megkérdezése után; és

– az Európai Unió 2007. évi költségvetésének elfogadása a költségvetési hatóság által.

1. Jogalap

A jelen ajánlattételi felhívás a kultúra területén folytatott közösségi tevékenységek egységes többéves
programjának (2007-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi (1) határozaton alapul
(a továbbiakban: „a Program”).

A Program az Európai Közösséget létrehozó szerződés 151. cikkén alapul, amely kimondja, hogy a
Közösség hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális
sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget.

2. Célkitűzések és leírás

A Program a résztvevő államok közötti kulturális együttműködés fejlesztésével hozzájárul az európai
polgárok közös kulturális térségének előmozdításához annak érdekében, hogy a kulturális ágazatban
dolgozók transznacionális mobilitásán, a művek, valamint a művészeti és kulturális termékek transznaci-
onális áramlásán és a kultúrák közötti párbeszéden keresztül elősegítse az európai polgári azonosság-
tudat kialakulását.
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(1) Lásd a Figyelmeztetést.



3. Az ajánlattételi felhívás tárgya

A Program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében ezen ajánlattételi felhívás célja működési támoga-
tások nyújtása a kultúra területén általános európai érdekű célt vagy az Európai Unió e területtel kapcso-
latos politikájának keretébe illeszkedő célkitűzést követő szervezetek állandó munkaprogramjával kap-
csolatos kiadások közös finanszírozásához.

4. Rendelkezésre álló költségvetés

A jelen ajánlattételi felhívás keretében elkülönített teljes költségvetés 4,8 millió EUR.

5. Támogathatósági feltételek

A támogatható szervezeteknek valódi európai dimenzióval kell rendelkezniük. E tekintetben tevékenysé-
geiket európai szinten kell folytatniuk, önállóan vagy különféle összehangolt szövetségek formájában, és
struktúrájuknak (felvett tagok) és tevékenységeiknek ki kell hatniuk az egész Európai Unióra vagy a
Programban részt vevő országok közül legalább hetet le kell fedniük.

A támogatásra olyan jogi formával rendelkező nonprofit szervezetek pályázhatnak, amelyek legalább két
éve fennállnak, és a kultúra területén általános európai érdekű célt vagy az Európai Unió e területtel kap-
csolatos politikájának keretébe illeszkedő célkitűzést követnek. E szervezetek székhelyének a Prog-
ramban részt vevő országok valamelyikében kell lennie (1).

6. A pályázatok benyújtásának határideje

2006. december 22.

7. Kiegészítő információk

A pályázati felhívás teljes szövege az Európai Bizottság és az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végre-
hajtó Ügynökség honlapjain található meg. A pályázati útmutató és az összes vonatkozó formanyomtat-
vány az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség honlapján találhatók meg.

Európai Bizottság:

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

EACEA Ügynökség:

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

A pályázatoknak kötelezően tiszteletben kell tartaniuk a teljes szövegben előírt követelményeket és
azokat az előírt formanyomtatványon kell benyújtani.
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(1) Az Európai Unió 25 tagállama, a csatlakozás előtt álló és a tervek szerint 2007. január 1-jétől tagállammá váló
Románia és Bulgária, az Európai Gazdasági Térség országai, feltéve, ha az EGT vegyes bizottsága elfogadja a
megfelelő határozatot; a tagjelölt országok és a nyugat-balkáni országok, feltéve, ha a részvételük részletes szabályait
meghatározó, megfelelő egyetértési megállapodást („Memorandum of Understanding”) megkötik.


