
PROGRAMM KULTURA (2007-2013)

SEJĦA GĦAL PROPOSTI — EACEA/26/07

Netwerking ta' organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet ta' evalwazzjoni jew ta' stima ta' l-impatt
fil-qasam tal-linji politiċi kulturali — Netwerks (kapitolu 3.2)

(2007/C 184/05)

1. Bażi legali

Din is-sejħa għal proposti hija bbażata fuq id-deċiżjoni Nru
1855/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12
ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-Programm Kultura
(2007 sa 2013) (1) (aktar 'il quddiem imsejjaħ “il-Pro-
gramm”).

2. Objettivi u deskrizzjoni

Il-Programm hu parti mill-impenn kontinwu ta' l-Unjoni
Ewropea biex tkattar l-ispazju kulturali komuni fost l-Ewro-
pej u huwa bbażat fuq wirt kulturali komuni permezz ta' l-
iżvilupp ta' kooperazzjoni kulturali bejn dawk li joħolqu l-
kultura, dawk li jieħdu sehem fiha u l-istituzzjonijiet kultu-
rali tal-pajjiżi li qed jipparteċipaw fil-Programm. Dan qed
isir bil-għan li tiġi mħeġġa l-feġġa taċ-ċittadinanza Ewropea.

Il-programm jinkludi fih il-qasam kulturali kollu u għandu
l-għan li jistimula sinerġiji li jwasslu għal kooperazzjoni kul-
turali sostennibbli fuq livell Ewropew, billi jippromwovi l-
mobilità transnazzjonali ta' persuni li jaħdmu fil-qasam kul-
turali, iċ-ċirkolazzjoni transnazzjonali ta' xogħlijiet u pro-
dotti artistiċi u kulturali u djalogu interkulturali.

3. Għan ta' din is-sejħa għal proposti

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Programm, din is-sejħa għal
proposti timmira li taġġudika, wara proċess ta' għażla, għot-
jiet komunitarji li jkopru sa massimu ta' 3 Proġetti ta' Kolle-
gament bin-Netwerks (Kapitolu 3.2).

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-
Kultura (minn issa 'l quddiem imsejħa 'l-Aġenzija Eżekut-
tiva') hi responsabbli għall-implimentazzjoni ta' din is-sejħa
għall-proposti.

Azzjoni 3 tal-Programm tipprovdi għal intervent komuni-
tarju, appoġġ għal “analiżi fil-qasam ta' kooperazzjoni kul-
turali Ewropea u żvilupp tal-politika kulturali Ewropea”
(artikolu 4, paragrafu 1).

L-għan ta' dan l-appoġġ għandu jkun li jżid il-volum u l-
kwalità ta' l-informazzjoni u tad-dejta sabiex tiġi żviluppata
dejta komparattiva u analiżi tal-kooperazzjoni kulturali fuq
livell Ewropew, b'mod partikolari fir-rigward tal-mobilità ta'
dawk li joħolqu u dawk li jipparteċipaw fil-kultura, iċ-ċirko-
lazzjoni ta' xogħlijiet u prodotti artistiċi u kulturali u dja-
logu interkulturali.

F'dan il-kuntest, din is-sejħa għal proposti timmira li tap-
poġġja n-netwerking ta' tipi varji ta' entitajiet involuti
(dipartimenti kulturali ta' awtoritajiet nazzjonali, reġjonali
jew lokali, osservatorji kulturali, universitajiet speċjalizzati
f'affarijiet kulturali eċċ.) li għandhom esperjenza diretta u
prattika fl-evalwazzjoni u fl-istima ta' l-impatt fil-qasam
politiku kulturali fuq iż-żewġ suġġetti li ġejjin:

— Suġġett 1: linji politiċi kulturali fl-iżvilupp u fl-attraz-
zjoni soċjo-ekonomika lokali/reġjonali,

— Suġġett 2: sinerġiji/pontijiet bejn l-edukazzjoni u l-kul-
tura b'iffukar qawwi fuq il-kreattività u l-innovazzjoni.

Kull Netwerk għandu jinvolvi għallinqas tliet organizz-
azzjonijiet minn tliet pajjiżi differenti li jkunu qegħdin jip-
parteċipaw fil-Programm.

4. Baġit u tul tal-proġett

4.1 Baġit

Il-baġit totali allokat jammonta għal madwar 0,6 miljun
EUR.

Il-ko-finanzjament komunitarju ma jistax jaqbeż
200 000 EUR u 50 % ta' l-ispejjeż eliġibbli totali ta' l-
azzjoni ffinanzjata.

L-Aġenzija tirriserva d-dritt li ma tqassamx il-fondi kollha
disponibbli.

4.2 Tul tal-Proġett

It-tul tal-Proġetti “Netwerks” għandu jvarja minn tnax-il
xahar (12) għal massimu ta' erbgħa u għoxrin (24) xahar.

5. Kriterji ta' eliġibbiltà u kriterji ta' l-għażla

Applikanti eliġibbli għandhom ikunu korp pubbliku jew
privat bi stejtus legali f'wieħed mill-pajjiżi li jkun qiegħed
jieħu sehem fil-Programm (2) u għandu jkun jista' juru li
huwa għandu esperjenza ta' mill-inqas ħames snin f'dak
li jirrigwarda l-istima jew valutazzjoni ta' l-impatt fil-qasam
ta' linji politiċi kulturali.

Persuni naturali m'humiex eliġibbli biex japplikaw għall-
għotja.
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(1) ĠU L 372, 27.12.2006, p. 1.

(2) Is-27 Stat Membru ta' l-Unjoni Ewropea, iż-ŻEE, il-pajjiżi kandidati l-
Kroazja, it-Turkija u l-FYROM soġġetti għall-konklużjoni ta' Memoran-
dum ta' Ftehim dwar il-parteċipazzjoni ta' kull wieħed minn dawn il-
pajjiżi fil-Programm Kultura ġdid fl-2007 u l-pajjiżi tal-Balkani fil-
Punent (l-Albanija, l-Bożnija-Ħerżegovina, il-Montenegro u s-Serbja
inkluż il-Kosovo (taħt ir-Riżoluzzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
Nazzjonijiet Uniti), soġġetti għall-konklużjoni ta' Memorandum ta' Fte-
him dwar il-parteċipazzjoni ta' kull wieħed minn dawn il-pajjiżi fil-Pro-
gramm.



L-applikanti għandu jkollhom il-kompetenzi professjonali u
l-kwalifiki meħtieġa biex iwettqu l-azzjoni sat-tmiem tagħha
u għandhom ikunu involuti kemm fit-tfassil kif ukoll fl-
implimentazzjoni tagħha. Għandu jkollhom riżorsi finanz-
jarji stabbli u suffiċjenti sabiex jagħmlu kontribuzzjoni
finanzjarja reali u sinjifikanti billi jipprovdu għallinqas 50 %
tal-baġit totali ta' l-azzjoni ffinanzjata.

Azzjonijiet li għalihom jingħata ko-finanzjament għandhom
jikkonformaw mal-prinċipji li huma l-bażi ta' l-azzjoni
komunitarja fil-qasam tal-kultura (1) u għandhom iqisu l-
objettivi stabbiliti fil-punt 2 u l-kundizzjonijiet definiti fil-
punt 3.

6. Kriterji ta' l-aġġudikazzjoni

L-aġġudikazzjoni ta' għotja ma tiddependix biss fuq l-analiżi
tal-kriterji ta' l-eliġibbiltà, ta' l-esklużjoni u ta' l-għażla. Id-
deċiżjoni hija stabbilita fuq il-bażi tal-kriterji ta' l-aġġudikaz-
zjoni.

Il-kriterji ta' l-aġġudikazzjoni jistgħu jkunu deskritti kif ġej:

1) kemm l-attivitajiet proposti huma mfasslin u jistgħu jit-
wettqu b'suċċess b'livell għoli ta' eċċellenza;

2) il-kwalità tas-sħubija bejn il-koordinaturi u l-koorga-
nizzaturi;

3) kemm il-proġett jista' tassew jiġġenera valur miżjud
Ewropew;

4) kemm ir-riżultati ta' l-attivitajiet proposti jistgħu jiġu
komunikati u promossi b'mod xieraq — Strateġija ta'
disseminazzjoni u użu;

5) kemm l-attivitajiet jistgħu jiġġeneraw livell xieraq ta' sos-
tennibbiltà.

7. Data ta' għeluq għas-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet

1 ta' Ottubru 2007 (data bħala timbru postali jew timbru
tas-servizz tal-courier)

8. Iktar informazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet relatati ma' din is-sejħa għall-proposti
EACEA/26/07 huma parti integrali tas-sejħa għall-proposti.
L-applikazzjonijiet għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbi-
liti fl-ispeċifikazzjonijiet u għandhom jiġu sottomessi billi
jintużaw il-formoli ta' l-applikazzjoni provduti għal dan il-
għan.

L-ispeċifikazzjonijiet, il-pakkett ta' l-applikazzjoni u l-formoli
kollha rilevanti huma disponibbli fuq il-websajt ta' l-Aġen-
zija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura:

http://eacea.ec.europa.eu/
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(1) Artikolu 151 tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea.


