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INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG – EACEA/23/07

Stöd till kulturåtgärder: fleråriga samarbetsprojekt (delområde 1.1), samarbetsåtgärder (delområde
1.2.1)

(2007/C 184/04)

1. Rättslig grund

Denna inbjudan att lämna förslag baseras på Europaparla-
mentets och rådets beslut 1855/2006/EG av den 12
decenber 2006 (1) om inrättande av ett program för kultur-
området för perioden 2007–2013 (nedan kallat
”programmet”).

2. Mål och beskrivning

Programmet ingår i Europeiska unionens ständiga åtagande
att framhäva ett gemensamt Europeiskt kulturområde som
bygger på ett gemensamt kulturarv genom att utveckla
samarbetet på kulturområdet mellan skapande konstnärer,
aktörer på kulturområdet och kulturinstitutioner i de länder
som deltar i programmet, och på så sätt främja framväxten
av ett Europeiskt medborgarskap.

Programmet täcker den kulturella sektorn i sin helhet och
ska stimulera till synergier som leder till ett hållbart kultu-
rellt samarbete på Europeisk nivå med hjälp av transnatio-
nell rörlighet för personer som arbetar inom kultursektorn,
transnationell spridning av konstnärliga och kulturella verk
och en interkulturell dialog.

3. Syftet med denna inbjudan att lämna förslag

Denna inbjudan att lämna förslag syftar i enlighet med
målen i programmet till att efter urvalsförfarande bevilja
gemenskapsbidrag för två typer av åtgärder på samtliga
konstnärliga och kulturella områden:

— Fleråriga samarbetsprojekt (delområde 1.1)

— Samarbetsåtgärder (delområde 1.2.1) (2)

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier
och kultur (hädanefter ”genomförandeorganet”) är den tjänst
som ansvarar för genomförandet av denna inbjudan att
lämna förslag.

Fleråriga samarbetsprojekt (delområde 1.1)

Gemenskapens samfinansiering kommer att ges åt projekt
som består av ett antal fleråriga kulturella aktiviteter som
syftar till ett hållbart och strukturerat samarbete mellan
kulturaktörer. Projekten kan omfatta ett eller flera områden

och måste verka för ett gemensamt övergripande mål, som
grundas på ett samarbetsavtal (3).

Varje samarbetsprojekt måste inbegripa minst sex kulturak-
törer från sex olika länder som deltar i programmet.

SAMARBETSÅTGÄRDER (DELOMRÅDE 1.2.1)

Gemenskapens samfinansiering kommer att ges åt kultur-
åtgärder som omfattar ett eller flera områden av kortare
varaktighet och mindre skala, som avser att utforska lång-
siktiga samarbetsmöjligheter bland kulturaktörer.

Varje samarbetsåtgärd måste inbegripa minst tre kultur-
aktörer från tre olika länder som deltar i programmet.

4. Projektens budget och varaktighet

4.1 Budget

Total tilldelad budget uppgår till cirka 17,5 miljoner EUR
för fleråriga samarbetsprojekt (delområde 1.1) och
10,0 miljoner EUR för samarbetsåtgärder (delområde 1.2.1).

Gemenskapens samfinansiering får inte överstiga 50 procent
av de totala stödberättigande kostnaderna för den finansie-
rade åtgärden.

För fleråriga samarbetsprojekt (delområde 1.1) ska gemen-
skapens samfinansiering omfatta mellan 200 000 EUR och
500 000 EUR per år.

För samarbetsprojekt (delområde 1.2.1) ska gemenskapens
samfinansiering omfatta mellan 50 000 EUR och
200 000 EUR.

Rätten förbehålls att inte fördela samtliga budgetmedel.

4.2 Projektens varaktighet

Fleråriga samarbetsprojekt (delområde 1.1) ska ha en löptid
på mellan tre och fem år.

Samarbetsåtgärder (delområde 1.2.1) ska ha en löptid på
högst 24 månader.

7.8.2007 C 184/5Europeiska unionens officiella tidningSV

(1) EUT L 372, 27.12.2006, s. 1.
(2) Åtgärder som rör översättning av skönlitteratur är föremål för en

separat inbjudan att lämna förslag EACEA 25/2007.

(3) Ett gemensamt dokument som har en rättslig form som gäller i ett av
de länder som deltar i programmet och som har undertecknats av samt-
liga deltagande kulturaktörer.



5. Kriterier för bidragsberättigande och urvalskriterier

Behöriga sökande måste vara offentliga eller privata organ
med status som juridisk person som huvudsakligen är verk-
samma på kulturområdet.

Fysiska personer är inte behöriga att ansöka om bidrag.

Sökande måste ha sitt registrerade säte i ett av de länder
som deltar i programmet (1).

Sökande måste ha den yrkeskompetens och de yrkeskvalifi-
kationer som krävs för att genomföra den finansierade
åtgärden och måste vara involverade både i dess utformning
och genomförande. De måste ha stabila och tillräckliga
ekonomiska resurser så att de kan ge ett väsentligt ekono-
miskt bidrag på minst 50 procent av den totala budgeten
för den finansierade åtgärden.

De åtgärder som beviljas samfinansiering måste uppfylla de
principer som ligger till grund för gemenskapsåtgärden på
kulturområdet (2) och måste beakta de mål som fastställs
under punkt 2 och de villkor som definieras under punkt
3.

Den bidragsberättigade perioden för fleråriga samarbetspro-
jekt (delområde 1.1) måste börja före den 1 december
2008 och sluta senast den 30 november 2013.

Den bidragsberättigade perioden för samarbetsprojekt
(delområde 1.2.1) måste börja före den 1 december 2008
och sluta senast den 30 november 2010.

6. Tilldelningskriterier

Tilldelningen av ett bidrag beror inte bara på genomgången
av kriterierna för bidragsberättigande, uteslutande och urval.
Beslutet kommer att avgöras utifrån tilldelningskriterierna.

Tilldelningskriterierna kan beskrivas enligt följande:

1) i vilken omfattning projektet kan skapa ett verkligt
europeiskt mervärde

2) aktiviteternas relevans för de särskilda målen i
programmet

3) i vilken omfattning de föreslagna aktiviteterna är utfor-
made och framgångsrikt kan genomföras med högsta
kvalitetsnivå

4) kvaliteten på partnerskapet mellan samordnare och
medorganisatörer

5) i vilken omfattning aktiviteterna kan skapa produkter
som uppnår programmets mål

6) i vilken omfattning resultaten av de föreslagna aktivite-
terna kommer att förmedlas och främjas tillräckligt

7) i vilken omfattning aktiviteterna kan skapa en lämplig
grad av hållbarhet

7. Sista dag för att lämna in ansökan

31 oktober 2007 (datumet på postens stämpel eller bud-
firmans datum gäller)

8. Kompletterande information

De kompletterande specifikationerna till denna inbjudan att
lämna förslag EACEA/23/07 utgör en integrerad del. Ansök-
ningarna måste uppfylla villkoren i specifikationerna och de
särskilda ansökningsblanketterna måste användas.

Specifikationer, ansökningshandlingar och alla relevanta
blanketter finns på webbplatsen för Genomförandeorganet
för utbildning, audiovisuella medier och kultur:

http://eacea.ec.europa.eu/

7.8.2007C 184/6 Europeiska unionens officiella tidningSV

(1) EU:s 27 medlemsstater; EES-länderna (Island, Liechtenstein, Norge);
kandidatländerna (Kroatien och Turkiet; f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, med förbehåll för att det upprättas ett samförståndsavtal
om detta lands deltagande i programmet); länderna på västra Balkan
(Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro och Serbien inklu-
sive Kosovo (enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244)), med förbehåll
för att det upprättas ett samförståndsavtal om vart och ett av dessa
länders deltagande i programmet.

(2) Artikel 151 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.


