
V

(Oznámení)

SPRÁVNÍ POSTUPY

KOMISE

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EAC/17/07

Program Kultura

Organizace každoročního udělení Evropské literární ceny

(2007/C 163/04)

1. Úvod

Program Kultura (1) je jednotný víceletý program opatření Spole-
čenství v oblasti kultury otevřený všem kulturním odvětvím
(kromě odvětví audiovizuálního) a všem kulturním subjektům.

Program vychází z článku 151 Smlouvy o ES, který stanoví, že
Společenství přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom
respektuje jejich národní a regionální různorodost a zároveň
zdůrazňuje společné kulturní dědictví.

Cílem této výzvy je s ohledem na část 1.3 programu věnovanou
zvláštním akcím vybrat subjekt, který by zajistil organizaci
a každoroční udělení evropské ceny za současnou literaturu.

2. Cíle a popis

Knihy a literatura zaujímají v kultuře a ve vzájemném poznávání
výsadní místo. Avšak kromě podpory překladů literárních děl je
na evropské úrovni jen málo iniciativ, které by podporovaly lite-
raturu. Účelem této ceny je poukázat na bohatství současné
evropské literární tvorby (beletrie).

Cílem této výzvy je vybrat subjekt, který bude pověřen organi-
zací a udělením ceny Evropské unie v oblasti literatury v roce
2008. Tento subjekt by v případě výslovného souhlasu Evropské
komise mohl převzít odpovědnost za organizování dalšího
udílení této ceny (2009 až 2013).

Úkolem vybraného subjektu bude:

a) vybrat ze všech zemí, které se účastní programu Kultura,
nové evropské talentované autory současné literatury
(beletrie) a poukázat na jejich tvorbu v ostatních zúčastně-
ných státech;

b) vybrat uznávanou osobnost evropské literatury, která by
zaštítila předání ceny a doprovázela a podporovala nové
talentované autory vybraných podle písmene a);

c) uspořádat slavnostní předání cen, které přispěje ke zviditel-
nění této iniciativy a jejího evropského rozměru.

3. Časový rozvrh a doba způsobilosti

Žádosti týkající se organizace předání této ceny v roce 2008 je
nutné zaslat Komisi nejpozději do 12. října 2007.

Akce pořádaná v souvislosti s organizací ceny v roce 2008, na
niž bude poskytnut finanční příspěvek, musí být zahájena
nejpozději 15. března 2008. Výdaje vzniklé před 1. lednem
2008 nebudou brány v úvahu.

V rámci každé dohody Společenství bude doba trvání způsobi-
losti nákladů činit nejvýše 12 měsíců.

Předpokládá se, že výsledky výběrového řízení budou zveřejněny
během čtvrtého čtvrtletí roku 2007.

Dohoda by měla být podepsána během prvního čtvrtletí roku
2008.
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(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES (Úř. věst
L 372, 27.12.2006, s. 1).



4. Dostupný rozpočet

Rozpočet vyčleněný na tuto akci činí nejvýše 200 000 EUR
určených na celkovou organizaci, každoroční provedení a udělení
cen (včetně částek cen a zvláštních ohodnocení). Tento příspěvek
nesmí překročit 60 % celkových způsobilých nákladů, které
vybraná žadatelská organizace vykáže jako náklady na organi-
zaci a udělení ceny v rámci každého ročníku (1).

Příspěvek Společenství bude udělen pod podmínkou řádného
dodržení administrativních a finančních postupů.

Výše částek uvedených v tomto dokumentu závisí na uvolnění
potřebných finančních prostředků rozpočtovým orgánem.

Evropská komise si vyhrazuje právo neudělit všechny dostupné
prostředky.

5. Způsobilé subjekty

Způsobilými žadateli jsou veřejnoprávní nebo soukromé
subjekty s právním statusem, které působí v oblasti literatury
a mají nejméně dvouletou doloženou zkušeností v oblasti orga-
nizování aktivit v této oblasti na evropské úrovni.

Způsobilé jsou žádosti právnických osob usazených v jedné
z následujících zemí:

— 27 členských států Evropské unie ke dni 1. ledna 2007
(Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Kypr, Litevsko, Lotyšsko, Lucem-
bursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko);

— tři země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko (2);

— kandidátské země ucházející se o členství v EU (Turecko,
Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie) (3);

— země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina,
Srbsko včetně Kosova (v souladu s usnesením 1244 Rady
bezpečnosti OSN) (4).

6. Kritéria udělení

Způsobilé návrhy budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

A. Soulad s cíli uvedenými ve výzvě (0-5 bodů)

— povaha a přiměřenost partnerství a způsob, jakým jsou
vybrány vítězné knihy na národní úrovni,

— povaha a přiměřenost kritérií a způsob, jakým je vybrána
evropská osobnost, které má být udělena cena za její
dílo,

— vhodná koncepce slavnostního předání cen.

B. Zkušenosti a schopnost podporovat činnosti v literární
oblasti na evropské úrovni (0-5 bodů)

— zkušenosti s organizováním podobných aktivit v oblasti
současné literatury na evropské úrovni,

— schopnost mobilizovat knižní sektor jako celek (spiso-
vatele, překladatele, nakladatele, knihkupce, knihovníky
a čtenáře) a dále na evropské úrovni s cílem zvýšit dosah
těchto iniciativ.

C. Řízení projektu (0-5 bodů)

— schopnost organizovat, koordinovat a provádět činnosti
spojené s udělením ceny, zejména výběr na národní
úrovni, v souladu s cíli této výzvy na předkládání
návrhů,

— kvalita pracovního plánu a plánování, včetně rozhodova-
cích mechanismů a organizace případných partnerství,

— odpovídající rozpočet pro plánované aktivity.

D. Komunikační plán a zviditelnění akce (0-5 bodů)

Stupeň zviditelnění, šíření a zhodnocení plánovaných aktivit
se bude hodnotit na základě následujících kritérií:

— úroveň podpory plánovaných aktivit, zejména prostřed-
nictvím různých typů reklamních nástrojů (internetové
stránky, časopisy, brožury, tisk, rozhlas, televize atd.),
které jsou využívány k tomu, aby se o těchto aktivitách
dozvěděli evropští občané;

— míra, jakou bude Evropská komise zapojena do různých
prostředků podpory a do průběhu slavnostního předání
cen;

— relevance a kvalita „mediálního plánu“ ve vztahu
k plánovaným aktivitám a k cílové skupině;
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(1) Článek 113 finančního nařízení; články 167 a 172 prováděcích
pravidel.

(2) S výhradou vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP týka-
jícího se účasti každé z uvedených zemí v novém programu Kultura na
rok 2007.

(3) S výhradou uzavření memoranda o porozumění, které upravuje účast
každého členského státu v novém programu Kultura na rok 2007.

(4) S výhradou uzavření memoranda o porozumění, které upravuje účast
každého členského státu v novém programu Kultura na rok 2007.



— počet osob, které by mohly být osloveny (přímo nebo
nepřímo) plánovanými aktivitami (veřejnost/cílová
skupina, návštěvníci, počet účastníků, čtenářů atd.).

Projekty bude hodnotit interní hodnotící výbor Evropské
komise. Projekty, které získají nejméně 4 body v rámci kritéria
A a celkem nejméně 14 bodů, budou seřazeny podle dosaže-
ných výsledků. Na základě tohoto seznamu Komise rozhodne
o udělení grantu.

7. úplné informace

Úplné znění této výzvy k předkládání návrhů a formuláře
žádosti jsou k dispozici na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_fr.html

Žádosti musejí splňovat požadavky stanovené v úplném znění
a musejí být předloženy na stanovených formulářích.

17.7.2007 C 163/9Úřední věstník Evropské unieCS


