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ADMINISTRATIVE MEDDELELSER

KOMMISSIONEN

INDKALDELSE AF FORSLAG — EAC/17/07

Kulturprogrammet

Tilrettelæggelse og gennemførelse af en årlig EU-litteraturpris

(2007/C 163/04)

1. Indledning

Kulturprogrammet (1) er et flerårigt enhedsprogram for Fælles-
skabets foranstaltninger på kulturområdet, som er åbent for alle
kulturelle sektorer (bortset fra den audiovisuelle) og alle katego-
rier af kulturelle aktører.

Programmet er baseret på EF-traktatens artikel 151, som
pålægger Fællesskabet at bidrage til, at medlemsstaternes
kulturer kan udfolde sig, idet det respekterer den nationale og
regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles
kulturarv.

Under henvisning til programmets aktionsdel 1.3 (»særaktioner«)
tager denne indkaldelse af forslag sigte på at udvælge et organ,
som skal stå for tilrettelæggelsen og uddelingen af en årlig euro-
pæisk pris for samtidslitteratur.

2. Mål og beskrivelse

Bøger og litteratur indtager en vigtig plads i kulturen og med
hensyn til at få kendskab til andre mennesker. Ud over støtten
til oversættelse af litterære værker er der dog kun få tiltag til
fremme af litteratur på europæisk plan. Med denne pris skal der
iværksættes en aktion, som gør den mangfoldige samtidslitte-
ratur (fiktion) i Europa langt mere synlig.

Formålet med denne indkaldelse af forslag er at udvælge et
organ, der skal stå for at gennemføre uddelingen af en EU-pris
på litteraturområdet i 2008. Hvis Kommissionen udtrykkeligt

godkender det, kan organet også stå for de næste prisuddelinger
(2009-2013) for et år ad gangen.

Det organ, der udvælges, skal varetage følgende opgaver:

a) udvælge nye europæiske talenter inden for samtidslitteratur
(fiktion) fra alle de lande, der deltager i kulturprogrammet,
og fremme dem i de deltagende lande uden for deres eget
lands grænser

b) udpege en anerkendt europæisk litteraturpersonlighed til at
varetage hvervet som ambassadør for prisen og til at
befordre og fremme de nye talenter, der udvælges efter litra
a)

c) arrangere en prisoverrækkelse, der sikrer synlighed for
tiltaget og dets europæiske dimension.

3. Tidsplan og støtteperiode

Ansøgningerne vedrørende prisen for 2008 skal være Kommis-
sionen i hænde senest den 12. oktober 2007.

Hvad angår tilrettelæggelsen af prisen for 2008, skal aktionen
starte senest den 15. marts 2008. Udgifter, der afholdes inden
den 1. januar 2008, er ikke støtteberettigede.

Støtteperioden for hver EU-støtteaftale er højst 12 måneder.

Resultatet af udvælgelsesproceduren ventes bekendtgjort i fjerde
kvartal af 2007.

Støtteaftalen ventes underskrevet i første kvartal af 2008.
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372 af 27.12.2006, s. 1).



4. Budget

Der er afsat højst 200 000 EUR, som er bestemt til at dække
udgifterne til tilrettelæggelse og gennemførelse af hver af de
årlige prisuddelinger (inkl. de beløb, der ledsager de uddelte
priser og den rosende omtale). Dette bidrag må højst udgøre
60 % af de samlede støtteberettigede udgifter til tilrettelæggelse
og gennemførelse af hver pris pr. udvalgt ansøger (1).

Fællesskabsstøtten tildeles under forudsætning af, at de admini-
strative og finansielle procedurer gennemføres korrekt.

Beløbene i denne indkaldelse er betinget af, at budgetmyndig-
heden frigiver de nødvendige bevillinger.

Europa-Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at uddele alle
de afsatte midler.

5. Krav til ansøgerne

Ansøgerne skal være offentlige eller private institutioner med
status som retlig enhed, hvis aktiviteter ligger inden for litteratur,
og som har mindst to års dokumenteret erfaring med at tilrette-
lægge aktiviteter i sektoren på europæisk plan.

Ansøgninger kan indgives af juridiske personer, der er etableret i
et af følgende lande:

— De 27 EU-medlemsstater pr. 1. januar 2007 (Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige,
Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien,
Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen,
Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig)

— de tre EØS-lande (Island, Liechtenstein og Norge (2))

— kandidatlandene (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Make-
donien, Kroatien og Tyrkiet) (3)

— de vestlige Balkanlande (Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Montenegro og Serbien, herunder Kosovo, jf. FN's Sikker-
hedsråds resolution 1244) (4).

6. Tildelingskriterier

De støtteberettigede forslag evalueres ud fra følgende kriterier:

A. Overensstemmelse med målsætningerne i indkaldelsen (0-5
point)

— arten og egnetheden af de partnerskaber og ordninger,
der foreslås til at udvælge de bøger, der skal prisbelønnes
på nationalt plan

— arten og egnetheden af de kriterier og ordninger, der
foreslås til at udpege den europæiske personlighed, der
prisbelønnes for sit værk

— egnetheden af det foreslåede prisoverrækkelseskoncept.

B. Erfaring i og evne til at mobilisere litteratursektoren på euro-
pæisk plan (0-5 point)

— erfaring med at arrangere lignende tiltag inden for
samtidslitteratur på europæisk plan

— evne til at mobilisere bogsektoren som helhed (forfattere,
oversættere, forlæggere, boghandlere, bibliotekarer og
læsere) og på europæisk plan for at øge tiltagets virk-
ning.

C. Projektforvaltning (0-5 point)

— evne til at arrangere, koordinere og gennemføre prisover-
rækkelserne, bl.a. udvælgelsen på nationalt plan, efter
målsætningerne i denne indkaldelse af forslag

— kvaliteten af arbejdsplanen og planlægningen, herunder
beslutningsmekanismerne og tilrettelæggelsen af eventu-
elle partnerskaber

— budgettets relevans i forhold til de planlagte aktiviteter.

D. Kommunikationsplan og synlighed (0-5 point)

Graden af synlighed, udbredelse og udnyttelse af de planlagte
aktiviteter evalueres ud fra følgende kriterier:

— opmærksomheden om de planlagte aktiviteter, bl.a.
gennem de forskellige former for reklameværktøjer
(websted, tidsskrifter, brochure, presse, radio, tv osv.), der
benyttes til at gøre aktiviteterne synlige for de europæ-
iske borgere

— Europa-Kommissionens synlighed i de forskellige
opmærksomhedsskabende tiltag og ved prisoverræk-
kelsen

— medieplanens relevans og kvalitet i forhold til de plan-
lagte aktiviteter og målgruppen
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(1) Artikel 113 i finansforordningen og artikel 167 og 172 i gennemførel-
sesbestemmelserne.

(2) Forudsat at Det Blandede EØS-udvalgs beslutning om deres deltagelse i
det nye kulturprogram træder i kraft i 2007.

(3) Forudsat at det relevante aftalememorandum, som regulerer deres
deltagelse i det nye kulturprogram, indgås i 2007.

(4) Forudsat at det relevante aftalememorandum, som regulerer deres
deltagelse i det nye kulturprogram, indgås i 2007.



— antal personer, der (direkte og indirekte) nås med de
planlagte aktiviteter (målgruppe/støttemodtagere, delta-
gelse, deltagerantal, læserantal osv.).

Forslagene evalueres af Europa-Kommissionens interne evalue-
ringsudvalg. Der opstilles en prioriteret liste over de forslag, der
får mindst 4 point efter kriterium A og sammenlagt mindst 14
point. På grundlag af denne liste træffer Kommissionen afgørelse
om støttetildelingen.

7. Yderligere oplysninger

Den komplette udgave af indkaldelsen af forslag og ansøgnings-
skemaer findes på:

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

Ansøgningerne skal overholde bestemmelserne i den komplette
udgave af indkaldelsen og skal indgives på ansøgningsskemaet.
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