
III

(Paziņojumi)

KOMISIJA

Kultūra (2007.-2013. g.) — Nosacīts aicinājums iesniegt priekšlikumus — EACEA Nr. 06/2006

“Atbalsts organizācijām, kas Eiropas līmenī darbojas kultūras jomā”

(2006/C 257/09)

DROŠĪBAS KLAUZULA

Komisijas priekšlikumu par programmu Kultūra Eiropas likumdevējs vēl nav oficiāli apstiprinājis. Taču, lai
nodrošinātu ātru šīs programmas īstenošanu pēc tam, kad Eiropas likumdevējs apstiprinās tās tiesisko
pamatojumu, kam būtu jānotiek tuvākajā laikā, un lai dotu iespēju potenciālajiem Kopienas subsīdiju
atbalsta saņēmējiem pēc iespējas ātrāk sagatavot savus priekšlikumus, Komisija nolēma publicēt šo aicinā-
jumu iesniegt priekšlikumus.

Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus Komisijai neuzliek juridiskus pienākumus. Gadījumā, ja Eiropas
likumdevējs izdarīs būtiskus grozījumus tiesiskajā pamatojumā, šo aicinājumu varēs anulēt un izsludināt
cita satura aicinājumus, iesniedzot priekšlikumus ar atbilstošiem atbilžu iesniegšanas termiņiem.

Plašākā nozīmē aicinājumu iesniegt priekšlikumus īstenošana 2007. gadā ir pakļauta šādiem nosacījumiem,
kuru izpilde nav atkarīga no Komisijas:

— Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome apstiprina tiesiskā pamatojuma galīgo tekstu, neie-
viešot programmā būtiskus grozījumus,

— pēc programmas izpildes komitejas apstiprināšanas tiek apstiprināta ikgadējā darba programma saistībā
ar programmu Kultūra, tās īstenošanas vispārīgie virzieni, kā arī atlases kritēriji un procedūras, un

— budžeta lēmējinstitūcija apstiprina Eiropas Savienības budžetu 2007. gadam.

1. Tiesiskais pamatojums

Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus ir pamatots ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu (1), ar ko
izveido vienotu daudzgadu programmu Kopienas darbībai kultūras jomā 2007.-2013. gadam. (Turpmāk
tekstā “Programma”).

Programma balstās uz Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 151. pantu, kas paredz, ka Kopiena veicina
dalībvalstu kultūru uzplaukumu, ievērojot to valstiskās un reģionālās atšķirības un vienlaikus pievēršot
uzmanību kopīgajam kultūras mantojumam.

2. Mērķi un apraksts

Programma veicina kopēju kultūras telpas izveidi Eiropas iedzīvotājiem, attīstot sadarbību kultūras jomā
starp dalībvalstīm ar mērķi sekmēt Eiropas pilsonības izvirzīšanu priekšplānā, nodrošinot kultūras jomā
strādājošu personu starpvalstu mobilitāti, mākslas darbu un māksliniecisku un kultūras produktu starp-
valstu apriti un starpkultūru dialogu.
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(1) Sal. Piesardzības klauzula.



3. Aicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis

Lai atbilstu Programmas mērķiem, šis aicinājums iesniegt priekšlikumus paredz piešķirt subsīdijas
darbībai, lai līdzfinansētu izdevumus, kas saistīti ar pastāvīgo darba programmu, organizācijām, kuras
kultūras jomā tiecas sasniegt mērķi, par ko Eiropā ir vispārēja interese, vai mērķi, kurš atbilst Eiropas
Savienības politikai šajā jomā.

4. Pieejamais budžets

Kopējam piešķirtajam budžetam šī aicinājuma iesniegt priekšlikumus ietvaros būtu jāpieaug līdz 4,8
miljoniem EUR.

5. Kritēriji tiesībām tikt izvēlētām

Organizācijām, kas pretendē uz tiesībām tikt izvēlētām, ir jāuzrāda reāls Eiropas mērogs. Šajā nolūkā
tām vienām pašām vai dažādu saskaņotas darbības asociāciju formā ir jādarbojas Eiropas līmenī un to
struktūrai (piereģistrētajiem locekļiem), kā arī to darbībai jābūt sazarotai visas Eiropas Savienības līmenī
vai tai jāaptver vismaz septiņas valstis, kas piedalās Programmā.

Kandidāti, kas pretendē uz tiesībām tikt izvēlētiem, ir bezpeļņas organizācijas, kam piešķirts juridisks
statuss, kuras pastāv vismaz divus gadus, kas kultūras jomā tiecas sasniegt mērķi, par ko Eiropā ir
vispārēja interese, vai mērķi, kurš atbilst Eiropas Savienības politikai šajā jomā. Šo organizāciju galve-
najai mītnei ir jābūt vienā no valstīm, kas piedalās Programmā (1).

6. Kandidatūru iesniegšanas termiņš

2006. gada 22. decembris

7. Papildinformācija

Sīkāka informācija par šo aicinājumu ir pieejama Eiropas Komisijas un Izglītības, audiovizuālās jomas
un kultūras izpildaģentūras Interneta vietnē. Dokumenti, kas kandidātiem jāiesniedz, un visas ar tiem
saistītās veidlapas ir pieejamas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras Interneta
vietnē.

Eiropas Komisija:

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

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra:

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

Kandidātiem ir jāatbilst informācijā minētajām prasībām un tiem obligāti ir jāiepazīstina ar sevi,
aizpildot šim nolūkam paredzētās kandidātu veidlapas.
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(1) Eiropas Savienības 25 valstis, Rumānija un Bulgārija ir ceļā uz iestāšanos, un ir paredzēts, ka tās kļūs par dalībvalstīm,
sākot ar 2007. gada 1. janvāri, EEZ valstis ar noteikumu, ka tiks pieņemts atbilstošs EEZ kopējās komitejas lēmums;
kandidātvalstis un Rietumbalkānu valstis ar noteikumu, ka tiks parakstīts atbilstošs nolīguma protokols (“Sapratnes
memorands”), kas paredzēs noteikumus par to līdzdalību.


