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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 kultuurivald-
konna meetmete programm aastateks 2007–2013 (edaspidi
„programm”).

2. Eesmärgid ja kirjeldus

Programm on osa Euroopa Liidu jätkuvast kohustusest aidata
väärtustada eurooplaste ühist ja ühisele kultuuripärandile tugi-
nevat kurtuuriruumi, arendades programmis osalevate riikide
loovinimeste, kultuuritegelaste ja kultuuriasutuste vahelist
kultuurikoostööd, soodustamaks Euroopa kodakondsuse tekki-
mist.

Programm on avatud koostööks ka muude kolmandate riiki-
dega, kes on sõlminud ühendusega kultuuriteemasid sisaldava
assotsiatsiooni- või koostöölepingu, lähtuvalt lisaeraldistest ja
sätestatavast erikorrast.

Programmiga toetatakse erimeetmeid ja sellega seoses võidakse
eraldada toetusi koostööks kolmandate riikide ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega.

3. Konkursikutse eesmärk

Kooskõlas programmi eesmärkidega ning arvestades järgmist:

— kultuurivaadete üha suurem ühtlustumine ja tihenev koostöö
Euroopa Liidu ja kõnealuste partnerite vahel nii kahepoolselt
kui ka rahvusvaheliselt, nagu on eriti täheldatav UNESCO
kultuurilise väljenduse mitmekesisuse kaitse ja edendamise
konventsiooni ratifitseerimise ja rakendamise, samuti Aasia-
Euroopa kohtumise (ASEM) raames;

— uute partnerite kasvav tähtsus Euroopa Liidu jaoks maailma-
mastaabis,

on käesoleva konkursikutse eesmärk toetada kaheaastasi kultuu-
rikoostöö projekte (2007–2009), mille keskmes on kaks suurt
Aasia riiki: Hiina ja India.

Konkursikutse läbiviimise eest vastutab Hariduse, Audiovisuaal-
valdkonna ja Kultuuri Rakendusamet (edaspidi „rakendusamet”).

4. Eraldatav eelarve ja projekti kestus

Käesoleva konkursikutse kogueelarveks on kavandatud 1,8 miljo-
nit EUR.

Rahalist toetust antakse ligikaudu 10 koostööprojektile (5 koos-
tööprojektile Indiaga ja 5 koostööprojektile Hiinaga). Projekti
suurim kestus on 24 kuud.

Ühenduse kaasfinantseerimine ei tohi ületada 50 % iga projek-
tiga seotud rahastatava tegevuse abikõlblikust kogumaksumusest
(kuni 180 000 EUR projekti kohta).

5. Abikõlblikkuse kriteeriumid ja valikukriteeriumid

Abikõlblik toetuse taotleja on era- või avalik-õiguslik kultuuri-
valdkonnas tegutsev juriidiline isik, kelle põhitegevus kuulub
kultuuri valdkonda, ning kellel on vähemalt kaheaastane rahvus-
vahelise kultuuriprojekti kavandamise ja korraldamise kogemus,
eriti Hiinas ja Indias. Toetust taotlev organisatsioon peab
osalema nii projekti kavandamisel kui ka selle läbiviimisel,
samuti andma tegeliku ja olulise rahalise panuse projekti eelar-
vesse. Toetust taotlev organisatsioon peab rahastatava tegevuse
kogueelarvesse panustama vähemalt 50 % ulatuses.
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Toetust taotleval organisatsioonil peab olema juriidiline aadress
ühes programmis osalevatest riikidest (1). Toetuse taotleja peab
olema koostööprojekti elluviimiseks finants- ja haldussuutlik.

Abikõlblikud projektid on kaheaastased kultuurikoostöö
projektid, mille koostöösse on kaasatud vähemalt 3 partnerit
vähemalt kolmest abikõlblikust riigist. Abikõlblik projekt peab
hõlmama vähemalt ühte assotsieerunud partnerit kas Indiast,
Indias toimuvaks või Indiaga seotud tegevuseks, või Hiinast,
Hiinas toimuvaks või Hiinaga seotud tegevuseks. Koostöö peab
olema kinnitatud partnerite ja assotsieerunud partneri(te) poolt
allkirjastatud partnerluslepinguga. Vähemalt 50 % kultuurikoos-
tööprojektide raames läbiviidavatest tegevustest peavad toimuma
kõnealuse kolmanda riigi territooriumil (vastavalt Indias või
Hiinas). Eelistada võidakse koostööprojekte assotsieerunud part-
neritega, kellel on Hiinas või Indias juriidiline aadress.

6. Toetuse määramise kriteeriumid

Toetuse määramine ei sõltu üksnes abikõlblikkuse kriteeriumide,
välistamiskriteeriumide ja valikukriteeriumide läbivaatamisest.
Toetuse andmise otsus tehakse toetuse määramise kriteeriumide
alusel.

Toetuse määramise kriteeriume võib määratleda järgmiselt:

1) kuivõrd projekt suudab luua tõelist Euroopa lisaväärtust;

2) kuivõrd projekt suudab luua tõelist rahvusvahelise koostöö
mõõdet;

3) partnerite ja assotsieerunud partnerite partnerluse kvali-
teet;

4) kuivõrd projekt on asjakohasel tasemel uuenduslik ja
loominguline;

5) tegevuste jätkusuutlikkus;
6) nähtavus — kuivõrd asjakohane on kavandatud tegevuste

tulemustest teavitamine ja nende tutvustamine.

7. Taotluste esitamise tähtaeg

1. oktoober 2007

8. Lisateave

Konkursikutse EACEA/21/07 nõuded on osa konkursikutsest.
Taotlused peavad vastama nõuetes toodud tingimustele ning
need tuleb esitada selleks ettenähtud taotlusvormidel.

Nõuded, taotlusdokumendid ja kõik vajalikud vormid on kättesaa-
davad Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendus-
ameti veebilehelt:

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
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(1) 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.


