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Kultūras pasākumu atbalsts: daudzgadu sadarbības projekti (1.1. daļa), sadarbības pasākumi
(1.2.1. daļa)

(2007/C 184/04)

1. Tiesiskais pamatojums

Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus ir pamatots ar Eiropas
Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 1855/2006/EK
(2006. gada 12. decembris) (1), aar ko izveido Programmu
Kultūra (2007.-2013. gadam) (Turpmāk tekstā
“Programma”).

2. Mērķi un apraksts

Programma ir daļa no Eiropas Savienības iesāktajām sais-
tībām veicināt kopēju kultūras telpas izveidi Eiropas iedzī-
votājiem, kas balstīta uz kopējo kultūras mantojumu,
attīstot sadarbību kultūras jomā starp autoriem, kultūras
darbiniekiem un kultūras iestādēm valstīs, kas līdzdarbojas
šajā Programmā, ar mērķi sekmēt Eiropas pilsonības
izveidi.

Ar šo programmu kultūras nozare tiek aptverta kā viens
veselums, bet sinerģijas stimulēts, lai panāktu ilgtspējīgu
sadarbību kultūras jomā Eiropas līmenī, sekmējot kultūras
jomā strādājošu personu starpvalstu mobilitāti, mākslas
darbu un māksliniecisku un kultūras produktu starpvalstu
apriti un starpkultūru dialogu.

3. Aicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis

Lai sasniegtu programmas mērķus, šī aicinājuma iesniegt
priekšlikumus nolūks ir pēc atlases piešķirt Kopienas dotā-
cijas divu veidu darbībām visās mākslas un kultūras jomās:

— Daudzgadu sadarbības projekti (1.1. daļa)

— Sadarbības pasākumi (1.2.1. daļa) (2)

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra
(turpmāk — “Izpildaģentūra”) ir dienests, kas atbildīgs par
šī aicinājuma iesniegt priekšlikumus īstenošanu.

daudzgadu sadarbības projekti (1.1. daļa)

Kopienas līdzfinansējums tiks piešķirts projektiem, kuros
ietverti vairāki daudzgadu kultūras pasākumi ar mērķi
sasniegt ilgtspējīgu un strukturētu sadarbību starp kultūras
organizācijām. Projektiem jābūt nozaru un starpnozaru

projektiem, kas domāti, lai sasniegtu vienotu galveno
mērķi, kas balstīts uz sadarbības nolīgumu. (3)

Katrā sadarbības projektā jāiesaista ne mazāk kā sešas
kultūras organizācijas vismaz no sešām dažādām valstīm,
kas piedalās šajā Programmā.

sadarbības pasākumi (1.2.1. daļa)

Kopienas līdzfinansējums tiks piešķirts īsāka perioda un
mazāka mēroga nozaru vai starpnozaru pasākumiem
kultūras jomā, kuri domāti, lai izpētītu veidus, kā veicināt
ilgtermiņa sadarbību starp kultūras organizācijām.

Katrā sadarbības pasākumā jāiesaista ne mazāk kā trīs
kultūras organizācijas vismaz no trim dažādām valstīm, kas
piedalās šajā Programmā.

4. Budžets un projekta ilgums

4.1. Budžets

Kopējais atvēlētais budžets sastāda apmēram EUR 17,5
miljonus daudzgadu sadarbības projektiem (1.1. daļa) un
EUR 10,0 miljonus sadarbības pasākumiem (1.2.1. daļa).

Kopienas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 50 % no finan-
sētās darbības kopējām attaisnotajām izmaksām.

Daudzgadu sadarbības projektiem (1.1. daļa) Kopienas līdz-
finansējumam jābūt robežās no EUR 200 000 līdz
EUR 500 000 gadā.

Sadarbības pasākumiem (1.2.1. daļa) Kopienas līdzfinansē-
jumam jābūt robežās no EUR 50 000 līdz EUR 200 000.

Tiek paturētas tiesības neizsniegt visus pieejamos līdzekļus.

4.2. Projekta ilgums

Daudzgadu sadarbības projektu (1.1. daļa) ilgumam jābūt
no trim līdz pieciem gadiem.

Sadarbības pasākumu (1.2.1. daļa) ilgumam nav jāpārsniedz
24 mēneši.
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(1) OV L 372, 27.12.2006., 1. lpp.
(2) Darbības saistībā ar literāro tulkošanu iekļautas atsevišķā aicinājumā

iesniegt priekšlikumus EACEA/25/07.
(3) Vienots juridisks dokuments, spēkā vienā no valstīm, kas piedalās

programmā, un ko parakstījušas visas iesaistītās kultūras organizācijas.



5. Atbilstības kritēriji un atlases kritēriji

Piemērotajiem pretendentiem ir jābūt valsts vai privātajām
organizācijām ar juridisku statusu, kuru galvenā darbības
joma ir kultūra.

Fiziskas personas nav tiesīgas pieteikties dotāciju saņem-
šanai.

Pretendentu reģistrētā biroja juridiskajai adresei ir jābūt
vienā no valstīm, kas piedalās šajā programmā (1).

Pretendentiem ir jābūt profesionāli spējīgiem un kvalificē-
tiem, lai izpildītu finansēto darbību, kā arī jābūt iesaistītiem
gan šīs darbības izplānošanā, gan īstenošanā. Tiem ir jābūt
stabiliem un pietiekamiem finanšu resursiem, lai veiktu
būtisku un ievērojamu finanšu ieguldījumu, nodrošinot
vismaz 50 % no finansētās darbības kopējā budžeta.

Darbībām, kurām piešķir līdzfinansējumu, ir jāatbilst prin-
cipiem, kas ir pamatā Kopienas rīcībai kultūras jomā (2), kā
arī ir jābūt ņemtiem vērā mērķiem, kas noteikti 2. punktā
un nosacījumiem, kas noteikti 3. punktā.

Daudzgadu sadarbības projektu (1.1. daļa) pieteikšanās
periodam uz tiesībām tikt izraudzītam jāsākas pirms 2008.
gada 1. decembra un jābeidzas vēlākais 2013. gada 30.
novembrī.

Sadarbības pasākumu (1.2.1. daļa) pieteikšanās periodam
uz tiesībām tikt izraudzītam jāsākas pirms 2008. gada 1.
decembra un jābeidzas vēlākais 2010. gada 30. novembrī.

6. Piešķiršanas kritēriji

Subsīdiju piešķiršana ir atkarīga ne tikai no atbilstības,
izslēgšanas un atlases kritērijiem. Lēmums tiek pieņemts,
pamatojoties uz piešķiršanas kritērijiem.

Piešķiršanas kritērijus var izklāstīt šādi:

1) cik lielā mērā ar projektu var radīt patiesu Eiropas
pievienoto vērtību;

2) darbību saistība ar programmas noteiktajiem
mērķiem;

3) cik lielā mērā ierosinātās darbības tiek plānotas un var
tikt veiktas veiksmīgi augstā izcilības līmenī;

4) partnerības kvalitāte starp koordinatoru un līdzorga-
nizētājiem;

5) cik lielā mērā ar darbībām var saražot produktus/
panākt rezultātus, kas atbilst programmas mērķiem;

6) cik lielā mērā ierosināto darbību rezultāti tiek atbilstoši
izplatīti un veicināti;

7) cik lielā mērā ar darbībām var iegūt piemērota līmeņa
ilgtspējību.

7. Pieteikumu iesniegšanas termiņš

2007. gada 31. oktobris (pasta zīmoga vai kurjeru pakalpo-
jumu zīmoga datums)

8. Papildinformācija

Specifikācijas, kas papildina aicinājumu iesniegt priekšli-
kumus EACEA/23/07, ir šī aicinājuma neatņemama sastāv-
daļa. Pieteikumiem ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas
specifikācijās. Pieteikumi jāiesniedz, aizpildot šim nolūkam
paredzētās veidlapas.

Specifikācijas, pieteikumu pakete un visas attiecīgās veidlapas ir
pieejamas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpil-
daģentūras tīmekļa vietnē:

http://eacea.ec.europa.eu/
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(1) Eiropas Savienības 27 dalībvalstis; EEZ valstis (Īslande, Lihtenšteina,
Norvēģija); kandidātvalstis (Horvātija un Turcija; bijusī Dienvidslāvijas
Maķedonijas Republika (FYROM), noslēdzot saprašanās memorandu
par šīs valsts piedalīšanos programmā); Rietumbalkānu valstis
(Albānija, Bosnija-Hercegovina, Melnkalne un Serbija, ietverot Kosovu
(saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolū-
ciju 1244)), noslēdzot saprašanās memorandu par katras šīs valsts
piedalīšanos programmā.

(2) Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 151. pants.


