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Kultuuritegevuse atesteerimise ja mõju hindamisega tegelevate organisatsioonide koostöövõrkude
loomine — Võrgustikud (alamprogramm 3.2)

(2007/C 184/05)

1. Õiguslik alus

Käesoleva projektikonkursi aluseks on Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsus
nr 1855/2006/EÜ (1), millega luuakse ühtne mitmeaastane
ühenduse kultuurivaldkonna meetmete programm aastateks
2007–2013 (edaspidi „programm”).

2. Eesmärgid ja kirjeldus

Programm on osa Euroopa Liidu jätkuvast kohustusest
aidata väärtustada eurooplaste ühist ja ühisele kultuuripä-
randile tuginevat kurtuuriruumi, arendades programmis
osalevate riikide loovinimeste, kultuuritegelaste ja kultuuri-
asutuste vahelist kultuurikoostööd, soodustamaks Euroopa
kodakondsuse tekkimist.

Programm hõlmab kultuurivaldkonda tervikuna ning
ergutab sünergia tekkimist, mis tooks endaga kaasa jätku-
suutliku kultuurikoostöö Euroopa tasandil kultuuritegelaste
ning kunsti- ja kultuuriteoste ja -toodete riikidevahelise lii-
kumise ning kultuuridevahelise dialoogi soodustamise
kaudu.

3. Konkursikutse eesmärk

Programmi eesmärkide saavutamiseks on käesoleva
konkursikutse eesmärk anda ühenduse toetust väljavalitud
kuni kolmele teema „Võrgustikud” projektile (alam-
programm 3.2).

Käesoleva konkursikutse rakendamise eest vastutab Hari-
duse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet
(edaspidi „rakendusamet”).

Programmi 3. artikkel näeb ette ühenduse sekkumise ning
toetuse „Euroopa kultuurikoostöö valdkonda kuuluva teabe
analüüsimisele ja Euroopa kultuuripoliitika arendamisele”
(artikkel 4 lõige 1).

Toetuse eesmärk on suurendada teabe ja andmete kogust
ning kvaliteeti, et saada võrdlusandmeid ja analüüsida
kultuurikoostööd Euroopa tasandil, eelkõige loovinimeste
ja kultuuritegelaste ning kunsti- ja kultuuriteoste ja -toodete
riikidevahelise liikumise ning kultuuridevahelise dialoogi
kohta.

Selles kontekstis on käesoleva konkursikutse eesmärk
toetada koostöövõrgustike loomist, mis koosnevad mitme-
sugustest huvirühmadest (riiklike, piirkondlike ja kohalike
valitsusasutuste kultuuritalitused, kultuuri vaatluskeskused,
kultuuriülikoolid jne), millel on vahetu ja praktiline
kogemus atesteerimise või mõju hindamise alal kultuuripo-
liitika valdkonnas järgmisel kahel teemal:

— Teema 1: kohaliku/piirkondliku sotsiaalmajandusliku
arengu kultuuripoliitika ja selle atraktiivsus;

— Teema 2: hariduse ja kultuuri vaheline sünergia/seos,
eelkõige loovuse ja uuenduslikkuse suhtes.

Võrgustik peab kaasama vähemalt kolme organisatsiooni
kolmest programmis osalevast riigist.

2. Eelarve ja projekti kestus

4.1. Eelarve

Eraldatud kogueelarve ulatub ligikaudu 0,6 miljoni EUR.

Ühenduse kaasfinantseerimine ei tohi ületada 200 000 EUR
ja 50 % abikõlbliku tegevuse kogumaksumusest.

Olemasolevad rahalised vahendid on õigus jätta osaliselt
välja jagamata.

4.2. Projekti kestus

Teema „Võrgustikud” projektide kestus peab olema kahe-
teistkümnest (12) kuni kõige rohkem kahekümne nelja
(24) kuuni.

5. Abikõlblikkuse kriteeriumid ja valikukriteeriumid

Abikõlblik toetuse saaja on avalik-õiguslik või eraõiguslik
juriidiline isik, kelle juriidiline aadress on ühes programmis
osalevatest riikidest (2) ning kellel on vähemalt viieaastane
tõendatud kogemus mõju hindamise või atesteerimise alal
kultuuripoliitika valdkonnas.

Füüsiline isik ei saa toetust taotleda.
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(1) ELT L 372, 27.12.2006, lk 1.

(2) Euroopa Liidu 27 liikmesriiki; Euroopa Majanduspiirkonna riigid
(Island, Liechtenstein, Norra); kandidaatriigid (Horvaatia ja Türgi;
endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, tingimusel, et riigi
programmis osalemine on lubatud vastavalt vastastikuse mõistmise
memorandumile); Lääne-Balkani riigid (Albaania, Bosnia-Hertsego-
viina, Montenegro ja Serbia, sealhulgas Kosovo (vastavalt ÜRO Julgeole-
kunõukogu resolutsioonile 1244)), tingimusel, et riigi programmis
osalemine on lubatud vastavalt vastastikuse mõistmise memorandu-
mile.



Taotlejal peab olema rahastatava projekti elluviimiseks
nõutav ametipädevus ning ta peab osa võtma nii projekti
kavandamisest kui ka selle elluviimisest. Toetuse taotlejal
peavad olema püsivad ja piisavad rahalised vahendid, et
anda tegelik ja oluline rahaline toetus, panustades vähemalt
50 % ulatuses rahastatava tegevuse kogueelarvesse.

Kaasfinantseeritavad tegevused peavad vastama ühenduse
kultuuritegevuse (1) põhimõtetele ning peavad arvesse
võtma punktis 2 määratletud eesmärke ja punktis 3
esitatud tingimusi.

6. Toetuse määramise kriteeriumid

Toetuse määramine ei sõltu üksnes abikõlblikkuse kriteeriu-
mide, välistamiskriteeriumide ja valikukriteeriumide läbi-
vaatamisest. Toetuse andmine otsustatakse toetuse määra-
mise kriteeriumide alusel.

Toetuse määramise kriteeriume võib määratleda järgmiselt:

1) kuivõrd kavandatavaid tegevusi on võimalik kavandada
ja läbi viia tipptasemel;

2) koordineerija ning kaaskorraldajate partnerluse kvali-
teet;

3) kuivõrd projekt suudab luua tõelist Euroopa lisaväär-
tust;

4) kuivõrd asjakohane on väljapakutud tegevuste tulemus-
test teavitamine ja nende tutvustamine — teabe levi-
tamise ja kasutamise strateegia;

5) tegevuste jätkusuutlikkuse tase.

7. Taotluste esitamise tähtaeg

1. oktoober 2007 (posti- või kullerteenuse templi
kuupäev).

8. Lisateave

Konkursikutse EACEA/26/07 nõuded on osa konkursikut-
sest. Taotlused peavad vastama nõuetes toodud tingimustele
ning need tuleb esitada selleks ettenähtud taotlusvormidel.

Nõuded, taotlusdokumendid ja kõik vajalikud vormid on kätte-
saadavad Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri
Rakendusameti veebilehelt:

http://eacea.ec.europa.eu/
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(1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 151.


