
PROGRAMUL PENTRU CULTURĂ (2007-2013)

CERERE DE PROPUNERI — EACEA/26/07

Stabilirea unei rețele de contact pentru organizațiile care desfășoară activități de evaluare sau analiză
a impactului în domeniul politicilor culturale — Rețele de contact (componenta 3.2)

(2007/C 184/05)

1. Baza juridică

Această invitație pentru prezentare de propuneri are la
bază Decizia nr. 1855/2006/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a
Programului Cultură (2007-2013) (1) (denumit în conti-
nuare „Programul”).

2. Obiective și descriere

Programul face parte din angajamentul constant al Uniunii
Europene pentru dezvoltarea domeniului cultural aparți-
nând europenilor și bazat pe un patrimoniu cultural
comun, prin dezvoltarea cooperării culturale între creatori,
actori și instituții culturale din țările care iau parte la
Program, în scopul de a încuraja crearea cetățeniei euro-
pene.

Programul cuprinde domeniul cultural în ansamblu și tinde
să stimuleze sinergiile care să conducă la o cooperare cultu-
rală durabilă la nivel european, prin promovarea mobilității
transnaționale a persoanelor care lucrează în domeniul
cultural, a circulației transnaționale a lucrărilor și produ-
selor artistice și culturale și a dialogului intercultural.

3. Scopul cererii de propuneri

Pentru a îndeplini obiectivele Programului, această invitație
pentru prezentare de propuneri are drept scop acordarea
de subvenții comunitare în urma unui proces de selecție,
pentru cel mult 3 proiecte de stabilire a unor rețele de
contact (componenta 3.2).

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură
(denumită în continuare „Agenția Executivă”) este serviciul
care răspunde de implementarea acestei invitații pentru
prezentare de propuneri.

Acțiunea 3 a Programului prevede intervenția comunitară,
sprijinirea „analizelor din domeniul cooperării culturale
europene și al dezvoltării politicii culturale europene” [arti-
colul 4 alineatul (1)].

Intenția acestui sprijin va fi creșterea volumului și a calității
informațiilor și a datelor pentru dezvoltarea datelor compa-
rative și a analizei cooperării culturale la nivel european, în
special în ceea ce privește mobilitatea creatorilor și a acto-
rilor culturali, circulația lucrărilor de artă și a produselor
artistice și culturale și a dialogului intercultural.

În acest context, prezenta invitație pentru prezentare de
propuneri are drept scop susținerea stabilirii unei rețele de
contact între diferitele tipuri de parteneri interesați (depar-
tamente culturale din cadrul autorităților naționale, regio-
nale sau locale, observatoare culturale, universități speciali-
zate pe afaceri culturale etc.) care au o experiență directă și
practică în evaluarea sau analiza impactului în domeniul
politicii culturale, pe următoarele două teme de interes:

— Tema 1: politici culturale în dezvoltarea și atractivitatea
socio-economică locală/regională

— Tema 2: sinergii/punți între educație și cultură cu un
puternic accent pe creativitate și inovație.

Fiecare Rețea de contact trebuie să implice cel puțin trei
organizații din trei țări diferite participante la Program.

4. Bugetul și durata proiectului

4.1. Bugetul

Bugetul total alocat se ridică la aproximativ 0,6 mili-
oane EUR.

Cofinanțarea comunitară nu poate depăși 200 000 EUR și
50 % din costurile eligibile totale ale acțiunii finanțate.

Se rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponi-
bile.

4.2. Durata Proiectului

Proiectele de „Rețele de contact” trebuie să aibă o durată
de desfășurare de la douăsprezece (12) până la maxim
douăzeci și patru (24) de luni.

5. Criterii de eligibilitate și criterii de selecție

Solicitanții eligibili trebuie să fie organisme publice sau
private cu sediul social într-una din țările participante la
Program (2) și o experiență dovedită de cel puțin cinci
ani în evaluarea sau analiza impactului în domeniul politi-
cilor culturale.

Persoanele fizice nu sunt eligibile pentru a solicita o
subvenție.
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(1) JO L 372, 27.12.2006, p. 1.

(2) Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene; ţările SEE (Islanda,
Lichtenstein, Norvegia); ţările candidate [Croaţia şi Turcia; Fosta Repu-
blică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM), implicate în semnarea unui
memorandum de înţelegere privind participarea acestei ţări la
Program]; ţările din Balcanii de Vest [Albania, Bosnia-Herţegovina,
Muntenegru şi Serbia inclusiv Kosovo (conform Rezoluţiei nr. 1244 a
Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite)], implicate în încheierea
unui memorandum de înţelegere privind participarea fiecăreia dintre
aceste ţări la Program.



Solicitanții trebuie să dețină competențele și calificările
profesionale necesare pentru realizarea acțiunii finanțate și
trebuie să se implice atât în proiectarea cât și în implemen-
tarea acesteia. Aceștia trebuie să aibă resurse financiare sufi-
ciente și stabile pentru a aduce o contribuție financiară
semnificativă și efectivă prin asigurarea a cel puțin 50 %
din bugetul total al acțiunii finanțate.

Acțiunile pentru care se acordă cofinanțare trebuie să
respecte principiile care stau la baza acțiunii comunitare
din domeniul culturii (1) și trebuie să țină seama de obiecti-
vele stipulate la punctul 2 și de condițiile definite la
punctul 3.

6. Criterii de atribuire

Atribuirea unei subvenții nu depinde doar de examinarea
criteriilor de eligibilitate, excludere și selecție. Decizia se
stabilește pe baza criteriilor de atribuire.

Criteriile de atribuire pot fi prezentate după cum urmează:

1. măsura în care activitățile propuse sunt proiectate și se
pot desfășura cu succes la un înalt nivel de excelență;

2. calitatea parteneriatului între coordonator și co-orga-
nizatori;

3. măsura în care proiectul poate genera o valoare adău-
gată europeană reală;

4. măsura în care rezultatele activităților propuse vor fi
comunicate și promovate în mod corespunzător —

Strategia de diseminare și exploatare;
5. măsura în care activitățile pot genera un nivel corespun-

zător de durabilitate.

7. Termenul limită pentru depunerea cererilor

1 octombrie 2007 (data conform ștampilei poștale sau a
serviciului de curierat).

8. Informații suplimentare

Caietul de sarcini care completează invitația pentru prezen-
tare de propuneri EACEA/26/07 reprezintă parte integrantă
din această invitație. Cererile trebuie să îndeplinească cerin-
țele prevăzute în caietul de sarcini și trebuie să fie depuse
folosind formularele de cerere prevăzute în acest scop.

Caietul de sarcini, pachetul informațional și toate formularele
relevante sunt disponibile pe site-ul Agenției Executive
pentru Educație, Audiovizual și Cultură:

http://eacea.ec.europa.eu/
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(1) Articolul 151 dinTratatul de instituire a Comunităţii Europene.


