
PROGRAM KULTURA (2007-2013)

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/26/07

Povezovanje organizacij, ki opravljajo vrednotenje ali presojo vpliva na področju kulturnih politik –

Mreže (sklop 3.2)

(2007/C 184/05)

1. Pravna podlaga

Razpis za zbiranje predlogov temelji na Sklepu
št. 1855/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. decembra 2006 o uvedbi enotnega večletnega programa
za ukrepe Skupnosti na področju kulture za obdobje 2007-
2013 (1) (v nadaljevanju „program“).

2. Cilji in opis

Program je del stalnega prizadevanja Evropske unije, da bi z
razvojem kulturnega sodelovanja med ustvarjalci, kultur-
nimi akterji in kulturnimi institucijami držav, ki sodelujejo
v programu, uveljavila kulturni prostor, ki je skupen vsem
Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter
spodbujanja zavest o evropskem državljanstvu.

Program zajema celotno področje kulture in si s podpira-
njem nadnacionalne mobilnosti oseb, ki delujejo na
področju kulture, nadnacionalnega kroženja umetniških in
kulturnih del ter izdelkov in medkulturnega dialoga priza-
deva za spodbujanje sinergije, ki prispeva k trajnostnemu
kulturnem sodelovanju na evropski ravni.

3. Namen razpisa za zbiranje predlogov

Da se izpolnijo cilji programa, je namen tega razpisa za
zbiranje predlogov na podlagi izbora dodeliti subvencije
Skupnosti največ trem projektom Mrež (sklop 3.2).

Služba, odgovorna za izvajanje tega razpisa za zbiranje
predlogov, je Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovi-
zualno področje in kulturo (v nadaljevanju „Izvajalska agen-
cija“).

Sklop 3 programa predvideva pomoč Skupnosti, in sicer
podporo za „analize na področju evropskega kulturnega
sodelovanja in razvoja evropske kulturne politike“ (člen
4(1)).

Cilj te podpore je povečanje obsega ter kakovosti informacij
in podatkov za pridobitev primerjalnih podatkov in analiz
o kulturnem sodelovanju na evropski ravni, zlasti v zvezi z
mobilnostjo ustvarjalcev in kulturnih akterjev, kroženjem
umetniških del, umetniških in kulturnih izdelkov ter
medkulturnim dialogom.

V zvezi s tem je cilj tega razpisa za zbiranje predlogov
podpreti povezovanje različnih vrst zainteresiranih strani
(kulturni oddelki nacionalnih, regionalnih ali lokalnih
organov, kulturni observatoriji, univerze, specializirane za
kulturne zadeve itd.), ki imajo neposredne in praktične
izkušnje z vrednotenjem ali presojo vpliva na področju
kulturne politike v zvezi z naslednjima temama:

— tema 1: kulturne politike v lokalnem/regionalnem soci-
alno-ekonomskem razvoju in njihova privlačnost;

— tema 2: sinergija/most med izobraževanjem in kulturo z
močnim poudarkom na ustvarjalnosti in inovativnosti.

V vsako mrežo morajo biti vključene vsaj tri organizacije iz
treh različnih držav, ki sodelujejo v programu.

4. Proračunska sredstva in trajanje projekta

4.1 Proračunska sredstva

Celotna dodeljena proračunska sredstva znašajo približno
0,6 milijona EUR.

Sredstva Skupnosti za sofinanciranje ne smejo preseči
200 000 EUR in 50 % celotnih upravičenih stroškov finan-
cirane dejavnosti.

Pridržana je pravica, da se vsa razpoložljiva sredstva ne
razdelijo.

4.2 Trajanje projekta

Projekti „Mreže“ morajo trajati od dvanajst (12) do največ
štiriindvajset (24) mesecev.

5. Merila o izpolnjevanju pogojev in merila za izbor

Upravičeni kandidati morajo biti javna ali zasebna organiza-
cija, ki ima pravni status v eni od držav, ki sodeluje v
programu (2), in vsaj pet let dokazanih izkušenj s presojo
vpliva ali vrednotenjem na področju kulturnih politik.

Fizične osebe ne morejo zaprositi za subvencijo.
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(1) UL L 372, 27.12.2006, str. 1.

(2) 27 držav članic Evropske unije; države EGP (Islandija, Lihtenštajn,
Norveška); države kandidatke (Hrvaška in Turčija; Nekdanja jugoslo-
vanska republika Makedonija, ob upoštevanju sklenitve memoranduma
o soglasju o sodelovanju te države v programu); države zahodnega
Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, vključno
s Kosovom (na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih
narodov 1244)), ob upoštevanju sklenitve memoranduma o soglasju o
sodelovanju vsake posamezne države v programu.



Kandidati morajo imeti strokovne sposobnosti in kvalifika-
cije, ki so potrebne, da financirano dejavnost izpeljejo do
konca, ter sodelovati pri njenem načrtovanju in izvajanju.
Imeti morajo stabilna in zadostna finančna sredstva, da
bodo resnično in znatno finančno prispevali vsaj 50 %
celotnega proračuna financirane dejavnosti.

Dejavnosti, ki se jim dodelijo sredstva za sofinanciranje,
morajo biti v skladu z načeli, ki podpirajo ukrepe Skupnosti
na področju kulture (1), ter upoštevati cilje iz točke 2 in
pogoje iz točke 3.

6. Merila za dodelitev subvencije

Dodelitev subvencije ni odvisna samo od preučitve meril o
izpolnjevanju pogojev, izključitve in izboru. Odločitev bo
sprejeta na podlagi meril za dodelitev.

Merila za dodelitev subvencije je mogoče opisati, kakor
sledi:

1) v kakšnem obsegu so predlagane dejavnosti načrtovane
in ali se lahko izvedejo uspešno z visoko stopnjo odlič-
nosti;

2) kakovost partnerstva med koordinatorjem in soorga-
nizatorji;

3) v kakšnem obsegu lahko projekt ustvari resnično
evropsko dodano vrednost;

4) v kakšnem obsegu se bodo rezultati predlaganih dejav-
nosti ustrezno sporočali in promovirali – strategija
razširjanja in izkoriščanja;

5) v kakšnem obsegu lahko dejavnosti ustvarijo ustrezno
raven trajnosti.

7. Rok za oddajo vlog

1. oktober 2007 (velja datum poštnega žiga ali žiga
kurirske službe)

8. Dodatne informacije

Podrobnosti, ki dopolnjujejo razpis za zbiranje predlogov
EACEA/26/07, so sestavni del razpisa. Vloge morajo izpol-
njevati zahteve, navedene v podrobnostih, in biti obvezno
predložene na za to predvidenih obrazcih.

Podrobnosti, prijavna dokumentacija in vsi ustrezni obrazci so
na voljo na spletni strani Izvajalske agencije za izobraže-
vanje, avdiovizualno področje in kulturo:

http://eacea.ec.europa.eu/.
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(1) Člen 151 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.


