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Støtte til indsatsen på kulturområdet: flerårige samarbejdsprojekter (aktionsdel 1.1), samarbejds-
aktioner (aktionsdel 1.2.1)

(2007/C 184/04)

1. Retsgrundlag

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamen-
tets og Rådets afgørelse nr. 1855/2006/EF af 12. december
2006 om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013) (1)
(i det følgende benævnt »programmet«).

2. Mål og beskrivelse

Programmet udgør en del af Den Europæiske Unions
løbende indsats for at styrke det kulturelle område, der er
fælles for europæerne, og som er baseret på en fælles
kulturarv, gennem udvikling af kultursamarbejdet mellem
skabende kunstnere, kulturelle aktører og kulturinstitutioner
i de lande, der deltager i programmet, med henblik på at
fremme udviklingen af europæisk medborgerskab.

Programmet omfatter den kulturelle sektor som helhed, og
dets mål er at give grobund for synergi, der kan føre til et
bæredygtigt kulturelt samarbejde på europæisk plan via
tværnational mobilitet blandt personer, der arbejder i
kultursektoren, tværnational udbredelse af kunstværker og
kunstneriske og kulturelle frembringelser og den inter-
kulturelle dialog.

3. Formålet med indkaldelsen af forslag

Denne forslagsindkaldelse har i overensstemmelse med
programmets målsætninger til formål, efter udvælgelse af
forslag, at bevilge EF-støtte til to former for aktioner inden
for alle kunstneriske og kulturelle områder:

— Flerårige samarbejdsprojekter (Aktionsdel 1.1)

— Samarbejdsaktioner (Aktionsdel 1.2.1) (2)

Forvaltningsorganet for Uddannelse, Audiovisuelle Medier
og Kultur (i det følgende benævnt »forvaltningsorganet«) er
ansvarlig for at indkalde forslag.

FLERÅRIGE SAMARBEJDSPROJEKTER (AKTIONSDEL 1.1)

Der ydes EF-samfinansiering til kulturelle samarbejdspro-
jekter, der sigter mod et varigt og struktureret samarbejde
mellem aktører på kulturområdet. Projekterne kan være
sektorspecifikke eller gå på tværs af flere sektorer, og de

skal have et fælles overordnet mål, der bygger på en samar-
bejdsaftale (3).

Hvert af disse projekter skal omfatte mindst 6 kulturelle
aktører fra mindst 6 deltagende programlande.

SAMARBEJDSAKTIONER (AKTIONSDEL 1.2.1)

Der ydes EF-samfinansiering til kulturelle samarbejdsakti-
oner, som kan være sektorspecifikke eller gå på tværs af
flere sektorer. Disse aktioner skal være af kortere varighed
og mindre omfang og have til formål at bane vejen for
samarbejde på lang sigt mellem kulturelle aktører.

Disse aktioner skal omfatte mindst 3 kulturelle aktører fra
mindst 3 deltagende programlande.

4. Budget og projektets varighed

4.1 Budget

Det samlede budget, som er afsat til gennemførelsen af akti-
viteterne, beløber sig til ca. 17,5 mio. EUR for flerårige
samarbejdsprojekter (aktionsdel 1.1) og 10,0 mio. EUR for
samarbejdsaktioner (aktionsdel 1.2.1).

EF-samfinansieringen kan højst udgøre 50 % af de samlede
støtteberettigede omkostninger i forbindelse med den finan-
sierede aktion.

For flerårige samarbejdsprojekter (aktionsdel 1.1) skal EF-
samfinansieringen udgøre mellem 200 000 EUR og
500 000 EUR om året.

For samarbejdsaktioner (aktionsdel 1.2.1) skal EF-samfinan-
sieringen udgøre mellem 50 000 EUR og 200 000 EUR.

Der forbeholdes ret til ikke at uddele alle disponible midler.

4.2 Projektets varighed

Flerårige samarbejdsprojekter (aktionsdel 1.1) skal have en
varighed af 3 til 5 år.

Samarbejdsaktioner (aktionsdel 1.2.1) skal have en varighed
af højst 24 måneder.
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(1) EUT L 372 af 27.12.2006, s. 1.
(2) Der gennemføres en særskilt indkaldelse af forslag til aktioner vedrø-

rende oversættelse af litterære værker (EACEA/25/07).
(3) Et fælles dokument, som er retsgyldigt i et af programlandene og under-

skrevet af alle de involverede kulturelle aktører.



5. Kriterier for støtteberettigelse og udvælgelse

For at være støtteberettiget skal ansøgeren være et offentligt
eller privat organ, som er en juridisk person, hvis hoved-
aktivitet ligger inden for det kulturelle område.

Fysiske personer kan ikke ansøge om støtte.

Ansøgere skal have juridisk hjemsted i et af de lande, der
deltager i programmet (1).

Ansøgere skal have de faglige færdigheder og kvalifikati-
oner, der er nødvendige for at gennemføre den foreslåede
aktion fuldt ud, og skal desuden deltage i såvel dens
udformning som dens udførelse. Endelig skal de råde over
tilstrækkelige økonomiske midler, der sætter dem i stand til
at yde et betragteligt økonomisk bidrag på mindst 50 % af
budgettet for den finansierede aktion.

De aktioner, som bliver samfinansieret, skal overholde de
principper, som er grundlaget for Fællesskabets aktioner på
det kulturelle område (2), afspejle de mål, som er beskrevet i
punkt 2 og opfylde de betingelser, som er defineret i punkt
3.

Støtteberettigelsesperioden for flerårige samarbejdsprojekter
(aktionsdel 1.1) skal begynde inden den 1. december 2008
og slutte senest den 30. november 2013.

Støtteberettigelsesperioden for samarbejdsaktioner (akti-
onsdel 1.2.1) skal begynde inden den 1. december 2008 og
slutte senest den 30. november 2010.

6. Tildelingskriterier

Tildeling af støtte afhænger ikke kun af en gennemgang af
kriterierne for støtteberettigelse, udelukkelse og udvælgelse.
Den endelige afgørelse træffes på grundlag af tildelingskrite-
rierne.

Støtte gives på baggrund af:

1) det omfang, hvori projektet kan skabe reel europæisk
merværdi

2) aktiviteternes relevans for de specifikke mål, der er
fastsat i programmet

3) det omfang, hvori det foreslåede arbejdsprogram og de
efterfølgende aktiviteter er tilrettelagt og kan gennem-
føres på en vellykket måde med et højt kvalitetsniveau

4) kvaliteten af partnerskabet mellem koordinatoren og
medarrangørerne

5) det omfang, hvori aktiviteterne kan give udbytte, der
opfylder programmets mål

6) det omfang, hvori der på en formålstjenlig måde gives
information om og gøres PR for resultaterne af de
foreslåede aktiviteter

7) det omfang, hvori aktiviteterne kan give resultater af
passende varighed.

7. Tidsfrist for indsendelse af ansøgninger

Den 31. oktober 2007 (dato for poststempel eller kurerser-
vicestempel).

8. Yderligere oplysninger

Udbudsbetingelserne, der supplerer denne forslagsindkal-
delse EACEA/23/07, udgør en integrerende del af forslags-
indkaldelsen. Ansøgninger skal overholde bestemmelserne i
udbudsbetingelserne og indsendes på de dertil beregnede
ansøgningsformularer.

Specifikationer, ansøgningsformular og andre tilhørende
formularer findes på webstedet for Forvaltningsorganet for
Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur:

http://eacea.ec.europa.eu/
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(1) Den Europæiske Unions 27 medlemsstater, EØS-landene (Island, Liech-
tenstein, Norge); kandidatlandene (Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien, med forbehold af, at der oprettes et
aftalememorandum om betingelserne for hvert enkelt af disse landes
deltagelse i kulturprogrammet), de vestlige Balkanlande (Albanien,
Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien, inklusive Kosovo (i
henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244)), med forbehold af, at
der oprettes et aftalememorandum om betingelserne for hvert enkelt af
disse landes deltagelse i kulturprogrammet.

(2) Artikel 151 i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.


