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1. Sissejuhatus

Programm „Kultuur” (1) on ühtne mitmeaastane ühenduse
kultuurimeetmete programm, mis on avatud kõigile kultuurisek-
toritele (va audiovisuaalvaldkond) ja kultuurivallas tegutsejatele.

Programm põhineb EÜ asutamislepingu artiklil 151, milles on
sätestatud, et ühendus aitab kaasa liikmesriikide kultuuri õitsen-
gule, ühtlasi respekteerides nende rahvuslikku ja regionaalset
mitmekesisust ning samal ajal rõhutades ühist kultuuripärandit.

Võttes arvesse programmi osa 1.3 „Erimeetmed”, on käesoleva
konkursikutse eesmärk valida välja asutus, kes vastutab iga-
aastase Euroopa Liidu kirjandusauhinna väljaandmise korralda-
mise eest.

2. Eesmärgid ja kirjeldus

Raamatutel ja kirjandusel on väga oluline koht kultuuris ja
maailmapildi avardamisel. Kui jätta kõrvale kirjandusteoste tõlki-
mise toetamine, tehakse üleeuroopalisel tasandil kahjuks liiga
vähe kirjanduse edendamiseks. Selle auhinna eesmärk ongi luua
meede, mis aitaks paremini esile tuua kaasaegse Euroopa ilukir-
jandusliku loomingu rikkust.

Käesoleva konkursikutse sihiks on välja valida asutus, kes oleks
suuteline korraldama 2008. aasta Euroopa Liidu kirjandusau-
hinna väljaandmist. Sama asutus võiks korraldada selle iga-
aastase auhinna väljaandmist ka järgnevatel aastatel (2009–
2013), kui Euroopa Komisjon annab selleks selge nõusoleku.

Väljavalitud asutus peab täitma järgmiseid ülesandeid:

a) aitama leida kaasaegse Euroopa ilukirjanduse uusi talente
programmi „Kultuur” osalejariikidest, et neid tunnustada
väljaspool nende kodumaad programmi osalejariikides;

b) nimetama ühe tuntud Euroopa kirjandustegelase kõnealuse
auhinna saadikuks. Selle isiku ülesanne on toetada punktis a
osutatud uusi talente ja tutvustada neid avalikkusele;

c) viima läbi nimetatud auhinna kätteandmistseremoonia,
tagades üritusele nähtavuse ja üleeuroopalise mõõtme.

3. Taotluste esitamise tähtaeg ja ajakava

Taotlused 2008. aasta auhinnakonkursi korraldamiseks peavad
laekuma komisjonile hiljemalt 12. oktoobriks 2007.

2008. aasta auhinnakonkursi kaasrahastatav korraldustegevus
peab algama hiljemalt 15. märtsil 2008. Arvesse ei võeta ühtegi
enne 1. jaanuari 2008 tehtud kulutust.

Kulude abikõlblikkuse perioodi kestus on iga ühenduse lepingu
puhul maksimaalselt 12 kuud.

Valikumenetluse tulemus tehakse eeldatavasti teatavaks 2007.
aasta neljandas kvartalis.

Lepingu allkirjastamine peaks toimuma 2008. aasta esimeses
kvartalis.
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(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsus
nr 1855/2006/EÜ (ELT L 372, 27.12.2006, lk 1).



4. Kasutada olevad eelarvelised vahendid

Käesoleva meetme eelarve on maksimaalselt 200 000 EUR, mis
on ette nähtud iga-aastase auhinnakonkursi korraldamise ja läbi-
viimisega seotud üldkuludeks (sealhulgas auhindadega kaasnevad
rahalised preemiad ja eripreemiad). See toetus ei tohi ületada
60 % auhinnakonkursi kõigist abikõlblikest korraldamis- ja läbi-
viimiskuludest, mille on esitanud väljavalituks osutunud asutus
oma taotluses. (1)

Ühenduse toetust antakse tingimusel, et haldus- ja rahandus-
korda on nõuetekohaselt järgitud.

Käesolevas dokumendis nimetatud summade eraldamine sõltub
eelarvepädeva institutsiooni otsusest.

Euroopa Komisjon jätab endale õiguse mitte jaotada kogu kasu-
tada olevat summat.

5. Abikõlblikud taotlejad

Taotlejad peavad olema avalikud asutused või eraõiguslikud
isikud, kes tegutsevad seaduslikult kirjandusalal ning omavad
vähemalt kaheaastast dokumenteeritud kogemust üleeuroopaliste
ürituste korraldamises selles valdkonnas.

Abikõlblikud on järgmistes riikides asutatud juriidiliste isikute
taotlused:

— 1. jaanuaril 2007 Euroopa Liitu kuulunud 27 liikmesriiki
(Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia,
Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta,
Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa,
Slovaki Vabariik, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik,
Ungari, Ühendkuningriik),

— kolm EMP riiki: Norra, Island, Liechtenstein, (2)

— ELi kandidaatriigid (Türgi, Horvaatia, endine Jugoslaavia
Makedoonia Vabariik), (3)

— Lääne-Balkani riigid (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina,
Montenegro, Serbia, sealhulgas Kosovo (ÜRO Julgeolekunõu-
kogu resolutsiooni 1244 sätete kohaselt)). (4)

6. Toetuse andmise kriteeriumid

Abikõlblikke projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

A. Vastavus konkursikutse eesmärkidele (0–5 punkti)

— riigi tasandil premeeritavate kirjandusteoste valikukomis-
jonide ja -mehhanismide iseloom ja sobivus;

— Euroopa kirjanduspreemia laureaadi nimetamise kritee-
riumide ja mehhanismide iseloom ja sobivus;

— auhinnatseremoonia kontseptsiooni sobivus.

B. Kogemus ja suutlikkus kaasata kirjandusvallas tegutsejaid
Euroopa tasandil (0–5 punkti)

— kogemus samalaadsete ürituste korraldamisel kaasaegse
kirjanduse valdkonnas Euroopa tasandil;

— suutlikkus kaasata kirjanduse vallas tegutsejaid (kirja-
nikke, tõlkijaid, kirjastajaid, raamatukaupmehi, raamatu-
kogutöötajaid, lugejaid), sealhulgas ühenduse tasandil, et
suurendada ürituse mõjukust.

C. Projektijuhtimine (0–5 punkti)

— suutlikkus korraldada, koordineerida ja läbi viia auhinna
väljaandmisega seonduvaid toiminguid, eeskätt kandidaa-
tide valimist riiklikul tasandil, pidades silmas käesoleva
konkursikutse eesmärke;

— töökava ja planeerimise kvaliteet, sealhulgas otsustus-
mehhanismid ja võimalike komisjonide korraldus;

— eelarve asjakohasus seoses kavandatavate üritustega.

D. Teavitamine ja nähtavus (0–5 punkti)

Kavandatava meetme nähtavust, levikut ja mõjukust hinna-
takse järgmiste kriteeriumide järgi:

— kavandatavate ettevõtmiste reklaamimine eri reklaamika-
nalites (Interneti-sait, ajakirjad, lendlehed, ajakirjandus,
raadio, televisioon jne), eesmärgiga muuta üritus Euroopa
kodanikele nähtavamaks;

— Euroopa Komisjoni esiletõstmine eri reklaamikanalites ja
auhinnatseremoonial;

— meediakava asjakohasus ja kvaliteet seoses plaanitavate
ürituste ja sihtgrupiga;
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(1) Finantsmääruse artikkel 113, rakenduseeskirjade artiklid 167 ja 172.
(2) Tingimusel et jõustub EMP Ühiskomitee otsus nende riikide osalemise

kohta uues programmis „Kultuur 2007”.
(3) Tingimusel et sõlmitakse vastastikuse mõistmise memorandum, mis

reguleerib nende riikide osalemist uues programmis „Kultuur 2007”.
(4) Tingimusel et sõlmitakse vastastikuse mõistmise memorandum, mis

reguleerib nende riikide osalemist uues programmis „Kultuur 2007”.



— kavandatava meetmega (otseselt või kaudselt) hõlmatute
hulk (sihtgrupp/kasusaajad, toetajad, osalejate ja lugejate
hulk jne).

Projekte hindab Euroopa Komisjoni sisehindamiskomisjon.
Projektid, mis koguvad vähemalt neli punkti kriteeriumi A alusel
ja kokku vähemalt 14 punkti, seatakse pingeritta. Komisjon teeb
toetuse andmise otsuse selle nimekirja põhjal.

7. Lisateave

Käesoleva konkursikutse täisteksti ja taotluste vormid leiate järg-
miselt veebilehelt:

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

Taotlused peavad vastama konkursikutse täistekstis sätestatud
tingimustele ning nende esitamiseks tuleb kasutada ettenähtud
vorme.
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