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„Ondersteuning van organisaties die op Europees niveau op cultureel gebied actief zijn”

(2006/C 257/09)

VOORZORGSCLAUSULE

Het voorstel van de Commissie inzake het programma Cultuur is nog niet formeel door de Europese
wetgever aangenomen. Ten behoeve van een snelle tenuitvoerlegging van dit programma na de aanstaande
goedkeuring van de rechtsgrondslag door de Europese wetgever en om potentiële begunstigden van
communautaire subsidies de gelegenheid te geven zo snel mogelijk te beginnen met de voorbereiding van
hun voorstellen, heeft de Commissie niettemin besloten tot publicatie van deze oproep tot het indienen
van voorstellen.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is niet juridisch bindend voor de Commissie. Zij kan de
oproep annuleren en oproepen tot het indienen van voorstellen met een andere strekking doen, met
voldoende tijd om te reageren, ingeval de Europese wetgever ingrijpende wijzigingen aanbrengt in de
rechtsgrondslag.

Meer in het algemeen hangt de tenuitvoerlegging in 2007 van de oproepen tot het indienen van voorstellen
af van de volgende voorwaarden, waar de Commissie geen invloed op heeft:

— de goedkeuring zonder substantiële wijzigingen door het Europees Parlement en de Raad van de Euro-
pese Unie van de definitieve tekst van de rechtsgrondslag tot vaststelling van het programma;

— de goedkeuring van het jaarlijkse werkplan en de algemene richtsnoeren voor de uitvoering van het
programma Cultuur, alsmede de selectiecriteria en -procedures, na het voorleggen hiervan aan het
programmacomité; en

— de goedkeuring door de begrotingsautoriteit van de begroting van de Europese Unie voor het jaar
2007.

1. RECHTSGRONDSLAG

Deze oproep tot het indienen van voorstellen vloeit voort uit het besluit van het Europees Parlement en
de Raad (1) tot vaststelling van één enkel meerjarig programma voor de communautaire acties op
cultuurgebied voor de periode 2007-2013 (hierna te noemen „het programma”).

Het programma is gebaseerd op artikel 151 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, waarin wordt bepaald dat zij bijdraagt tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten, onder
eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de
nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.

2. DOELSTELLINGEN EN BESCHRIJVING

Het programma draagt bij tot de bevordering van een voor de Europeanen gemeenschappelijke culturele
ruimte door de ontwikkeling van de culturele samenwerking tussen de deelnemende landen teneinde de
opkomst van een Europees burgerschap te bevorderen via de transnationale mobiliteit van personen die
in de culturele sector werkzaam zijn, het transnationaal verkeer van artistieke en culturele werken en
producten en de interculturele dialoog.
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(1) Vgl. Voorzorgsclausule



3. DOEL VAN DE OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN

Teneinde aan de doelstellingen van het programma te voldoen, is deze oproep tot het indienen van
voorstellen gericht op het verlenen van exploitatiesubsidies met het oog op medefinanciering van de
kosten van het doorlopend werkprogramma voor organisaties die een doelstelling van algemeen Euro-
pees cultureel belang nastreven of een doelstelling die past in het beleid van de Europese Unie op dit
gebied.

4. BEGROTING

Het totale bedrag dat in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen beschikbaar is,
beloopt onder voorbehoud 4,8 miljoen euro.

5. CRITERIA OM IN AANMERKING TE KOMEN

Om in aanmerking te komen moeten organisaties een echte Europese dimensie hebben. Daarom moeten
zij hun activiteiten op Europees niveau uitoefenen, individueel of in samenwerkingsverband, terwijl hun
structuur (ingeschreven leden) en hun activiteiten een potentiële uitstraling op het niveau van de gehele
Europese Unie moeten hebben of ten minste zeven aan het programma deelnemende landen moeten
bestrijken.

Om in aanmerking te komen moeten aanvragers organisaties zonder winstoogmerk zijn die rechtsper-
soonlijkheid bezitten, langer dan twee jaar bestaan en een doelstelling van algemeen Europees cultureel
belang nastreven of een doelstelling die past in het Europese beleid op dit gebied. Deze organisaties
moeten gevestigd zijn in een van de landen die aan het programma deelnemen (1).

6. TERMIJN VOOR DE INDIENING VAN AANVRAGEN

22 december 2006

7. NADERE INFORMATIE

De volledige tekst van deze oproep is te vinden op de websites van de Europese Commissie en het
Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur. Inschrijvingsdocumenten en alle
bijbehorende formulieren zijn beschikbaar op de website van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs,
audiovisuele media en cultuur.

Europese Commissie:

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

Uitvoerend Agentschap EACEA:

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

De subsidieaanvragen moeten aan de in de volledige tekst van de oproep vermelde voorwaarden
voldoen en kunnen uitsluitend met behulp van de verstrekte aanvraagformulieren worden ingediend.
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(1) De 25 lidstaten van de Europese Unie; Roemenië en Bulgarije, die kandidaat zijn voor toetreding en vanaf 1 januari
2007 lidstaten zullen worden; de EER-landen, onder voorbehoud van goedkeuring van het benodigde besluit door
het Gemengd Comité van de EER; de kandidaat-landen en de landen van de Westelijke Balkan, onder voorbehoud
van sluiting van het benodigde Memorandum van Overeenstemming waarin de modaliteiten van hun deelname
worden vastgesteld.


