
V

(Bekendmakingen)

BESTUURLIJKE PROCEDURES

COMMISSIE

CULTUUR (2007-2013)

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/21/07

Speciale acties voor culturele samenwerking met en in derde landen

(2007/C 180/09)

1. Rechtsgrondslag

Deze oproep tot het indienen van voorstellen vloeit voort uit
het besluit nr. 1855/2006/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van het programma
Cultuur (2007-2013) (1) (hierna te noemen „het programma”).

2. Doelstellingen en beschrijving

Het programma is onderdeel van de permanente inspanning van
de Europese Unie ter versterking van de door alle Europeanen
gedeelde en op een gemeenschappelijk cultureel erfgoed geba-
seerde culturele ruimte, door middel van de ontwikkeling van
culturele samenwerking tussen de scheppende kunstenaars, in de
culturele sector werkzame personen en de culturele instellingen
van de aan het programma deelnemende landen, met het oog
op de bevordering van een Europees burgerschap.

Het programma staat eveneens open voor samenwerking met
andere derde landen die met de Gemeenschap associatie- of
samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten, mits daarin
culturele bepalingen zijn opgenomen, en op grond van aanvul-
lende kredieten en nader te bepalen specifieke procedures.

Het programma voorziet in communautaire ondersteuning van
„speciale maatregelen” en in dit kader kan subsidie worden
verleend voor samenwerking met derde landen en internationale
organisaties.

3. Doel van de oproep tot het indienen van voorstellen

Om de doelstellingen van het programma te bereiken en reke-
ning houdend met:

— het feit dat de opvattingen over cultuur elkaar steeds meer
naderen en dat de samenwerking tussen de EU en die part-
ners, zowel bilateraal als binnen internationale fora, steeds
hechter wordt, zoals dat met name het geval is in de huidige
context van de ratificatie en tenuitvoerlegging van het
UNESCO-Verdrag inzake de bescherming en bevordering

van de diversiteit van culturele uitingen en in het kader van
de ontmoeting Azië-Europa (ASEM); en

— het toenemende belang van nieuwe, opkomende partners
van de Europese Unie op wereldniveau,

beoogt deze oproep tot het indienen van voorstellen het steunen
van tweejaarlijkse culturele samenwerkingsprojecten (2007-
2009) die met name gericht zijn op twee grote Aziatische
landen: China en India.

Het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en
cultuur (hierna te noemen „het uitvoerend agentschap”) is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de oproep tot het
indienen van voorstellen.

4. Beschikbare begroting en looptijd van het project

De totale begroting die aan deze oproep tot het indienen van
voorstellen wordt toegewezen, bedraagt naar verwachting 1,8
miljoen EUR.

Aan circa tien samenwerkingsprojecten (vijf projecten voor
samenwerking met India en vijf projecten voor samenwerking
met China) zal financiële steun worden verleend. Het project
heeft een maximale looptijd van 24 maanden.

De communautaire medefinanciering mag ten hoogste 50 %
bedragen van de subsidiabele kosten van elk project (waarbij een
maximale grenswaarde van 180 000 EUR per project geldt).

5. Subsidiabiliteitscriteria en selectiecriteria

Subsidieaanvragen worden in overweging genomen indien zij
afkomstig zijn van een publiek- of privaatrechtelijke instelling
met rechtspersoonlijkheid, waarvan de hoofdactiviteit op cultu-
reel vlak ligt, en die aantoonbaar ten minste twee jaar ervaring
heeft in het opzetten en beheren van culturele projecten op
internationaal niveau, in het bijzonder in China en India. Deze
instellingen moeten betrokken zijn bij zowel de opzet als de
uitvoering van het project en tevens een reële en significante
financiële bijdrage leveren aan de begroting ervan. Zij dienen
minimaal 50 % van de totale projectbegroting voor hun reke-
ning te nemen.
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De instellingen moeten hun hoofdvestiging hebben in een van
de aan het programma deelnemende landen (1). Zij moeten
tevens over de vereiste financiële draagkracht en operationele
capaciteit beschikken om de samenwerkingsprojecten tot een
goed einde te brengen.

Om in aanmerking te komen moet een project aansluiten bij
tweejaarlijkse culturele samenwerkingsprojecten waarin ten
minste drie partners uit ten minste drie verschillende in aanmer-
king komende landen samenwerken. Ook moet er minimaal één
geassocieerde partner bij het project betrokken zijn, ofwel uit
India, wanneer een actie in of in samenwerking met dit land zal
worden uitgevoerd, ofwel uit China, wanneer een actie in of in
samenwerking met dit land zal worden uitgevoerd. De samen-
werking moet worden bekrachtigd door een ondertekende
verklaring waarin het partnerschap tussen de partners en de
geassocieerde partner(s) wordt bevestigd. Ten minste 50 % van
de activiteiten die in het kader van de culturele samenwerkings-
projecten worden uitgevoerd, dient plaats te vinden op het
grondgebied van het betreffende derde land (India of China). Er
kan voorrang gegeven worden aan samenwerkingsprojecten
waarbij geassocieerde partners betrokken zijn die hun hoofdves-
tiging in China of India hebben.

6. Toekenningscriteria

De toekenning van een subsidie hangt niet alleen af van de
beoordeling van de subsidiabiliteits-, uitsluitings- en selectiecri-
teria. Dit besluit zal worden genomen op basis van de toeken-
ningscriteria.

De toekenningscriteria kunnen als volgt worden samengevat:

1. de mate waarin het project een reële Europese meerwaarde
kan opleveren;

2. de mate waarin het project een reële internationale samen-
werkingsdimensie kan creëren;

3. de kwaliteit van het partnerschap tussen de partners en de
geassocieerde partners;

4. de mate waarin het project blijk geeft van een passend niveau
van innovatie en creativiteit;

5. de mate waarin de activiteiten tot een passend niveau van
duurzaamheid kunnen leiden;

6. de mate waarin aan de resultaten van de voorgestelde activi-
teiten actief bekendheid zal worden gegeven — zichtbaar-
heid.

7. Termijn voor de indiening van aanvragen

1 oktober 2007

8. Nadere informatie

De aanvullende specificaties bij de oproep tot het indienen van
voorstellen EACEA/21/07 vormen een integraal onderdeel
daarvan. De aanvragen moeten voldoen aan de vereisten die zijn
vermeld in de specificaties en moeten worden ingediend met
behulp van de daarvoor bestemde aanvraagformulieren.

De specificaties, het aanvraagdossier en alle betreffende formulieren
zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap
Onderwijs, audiovisuele media en cultuur:

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
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(1) De 27 lidstaten van de Europese Unie; de EER-landen; de kandidaat-
lidstaten Kroatië, Turkije en FYROM, onder voorbehoud van de sluiting
van een memorandum van overeenstemming betreffende de deelname
van elk van deze landen aan het nieuwe programma Cultuur in 2007
en de landen van de westelijke Balkan (Albanië, Bosnië-Herzegovina,
Montenegro en Servië met inbegrip van Kosovo (overeenkomstig Reso-
lutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties)), onder
voorbehoud van de sluiting van een memorandum van overeenstem-
ming betreffende de deelname van elk van deze landen aan het nieuwe
programma Cultuur in 2007.


