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KOMISIJA

Kultūra (2007–2013 m.) — Sąlyginis kvietimas teikti pasiūlymus — EACEA Nr. 06/2006

„Parama Europos lygmens organizacijoms, veikiančioms kultūros srityje“

(2006/C 257/09)

ATSARGUMO KLAUZULĖ

Europos įstatymų leidėjas kol kas dar nepriėmė Komisijos pasiūlymo dėl programos „Kultūra“. Tačiau
Komisija, siekdama sudaryti sąlygas kuo greičiau įgyvendinti šią programą po to, kai Europos įstatymų
leidėjas patvirtins jos teisinį pagrindą, — o tai turėtų įvykti netrukus, ir siekdama sudaryti sąlygas potencia-
liems Bendrijos subsidijų gavėjams kuo anksčiau paruošti savo pasiūlymus, nusprendė paskelbti šį kvietimą
teikti pasiūlymus.

Šis kvietimas teikti pasiūlymus Komisijos teisiškai neįpareigoja. Jei Europos įstatymų leidėjas iš esmės
pakeistų teisinį pagrindą, šis kvietimas galės būti panaikintas ir galės būti paskelbti kitokio pobūdžio kvie-
timai teikti pasiūlymus, o į juos atsakyti bus nustatyti atitinkami terminai.

Apskritai kvietimų teikti pasiūlymus įgyvendinimas 2007 m. priklauso nuo toliau nurodytų sąlygų, kurių
įvykdymas nuo Komisijos nepriklauso:

— Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba turi priimti galutinį programos teisinio pagrindo
tekstą;

— turi būti patvirtintos su programa „Kultūra“ susijusios metinės darbo programos, bendrosios įgyvendi-
nimo gairės ir atrankos bei procedūrų kriterijai, pasikonsultavus su programos komitetu; ir

— biudžeto valdymo institucija turi patvirtinti Europos Sąjungos 2007 metų biudžetą.

1. Teisinis pagrindas

Šis kvietimas teikti pasiūlymus yra pateiktas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (1),
nustatančiu vieną daugiametę Bendrijos veiksmų kultūros srityje programą 2007–2013 m. (toliau —
Programa).

Programa yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 151 straipsniu, kuriame nustatyta, jog
Bendrija prisideda prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, gerbdama jų nacionalinę ir regioninę įvairovę
ir kartu iškeldama bendrą kultūros paveldą.

2. Tikslai ir aprašymas

Programa prisideda prie bendros europiečių kultūrinės erdvės gerinimo plėtodama dalyvaujančių vals-
tybių kultūrinį bendradarbiavimą, siekdama skatinti Europos pilietybės atsiradimą per kultūros srityje
dirbančių žmonių tarptautinį mobilumą, kūrinių ir artistų bei kultūros produktų tarptautinį judėjimą ir
dialogą tarp kultūrų.
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(1) Žr. Atsargumo klauzulę.



3. Kvietimo teikti pasiūlymus tikslas

Siekiant įgyvendinti Programos tikslus, šiuo kvietimu teikti pasiūlymus yra siekiama suteikti subsidijas
veiklai, kartu finansuojant išlaidas, susijusias su nuolatine darbo programa, kurią vykdo Europos viešojo
intereso organizacijos kultūros srityje arba Europos Sąjungos politikai šioje srityje priskiriamų tikslų
siekiančios organizacijos.

4. Turimas biudžetas

Pagal šį kvietimą teikti pasiūlymus skirtas biudžetas iš viso turėtų sudaryti 4,8 milijono eurų.

5. Atrankos kriterijai

Pasiūlymus gali teikti organizacijos, kurios turi įrodyti, kad jos iš tiesų veikia Europos lygmeniu. Šiuo
požiūriu jos turi savarankiškai ar sudariusios įvairias suderintas asociacijas vykdyti savo veiklą Europos
lygmeniu, ir jų struktūra (įregistruoti nariai) bei jų veikla turi atsispindėti visos Europos Sąjungos
lygmeniu arba apimti ne mažiau kaip septynias Programoje dalyvaujančias šalis.

Pasiūlymus gali teikti pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, egzistuojan-
čios ne trumpiau kaip dvejus metus ir siekiančios Europos viešojo intereso tikslų kultūros srityje arba
tikslų, priskiriamų Europos Sąjungos politikai šioje srityje. Šių organizacijų buveinė turi būti vienoje iš
Programoje dalyvaujančių šalių (1).

6. Galutinė paraiškų pateikimo data

2006 m. gruodžio 22 d.

7. Papildoma informacija

Šį kvietimą teikti pasiūlymus papildančios specifikacijos yra pateiktos Europos Komisijos ir Švietimo,
garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos interneto svetainėse. Kandidato paraiška ir visos su ja
susijusios formos yra pateiktos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos tinklalapyje.

Europos Komisija:

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

Vykdomoji įstaiga:

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

Kandidatūros turi atitikti specifikacijose nurodytus reikalavimus ir privalo būti pristatytos šiam tikslui
numatytose kandidato paraiškose ir formose.
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(1) Europos Sąjungos 25 valstybės narės, Rumunija ir Bulgarija, kurios siekia narystės ir planuojama, kad nuo 2007 m.
sausio 1 d. jos taps valstybėmis narėmis, EEE šalys, jei jungtinis EEE komitetas priims atitinkamą sprendimą; šalys
kandidatės ir Vakarų Balkanų šalys, jei bus sudarytas atitinkamas susitarimo protokolas („Memorandum of Understan-
ding“), nustatantis išsamias jų dalyvavimo sąlygas.


