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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

KOMISIJA

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS — EAC/17/07

Programma Kultūra

Eiropas balvas literatūrā ikgadējā piešķiršana un organizēšana

(2007/C 163/04)

1. Ievads

Programma Kultūra (1) ir vienota daudzgadu programma
Kopienas pasākumiem kultūras jomā, kas pieejama visām
kultūras nozarēm (kas nav audio vizuālas) un visu kategoriju
kultūras pakalpojumu sniedzējiem.

Tā balstās uz EK līguma 151. pantu, kas paredz, ka Kopiena
veicina dalībvalstu kultūru uzplaukumu, respektējot to nacio-
nālās un reģionālās atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību
kopīgajam kultūras mantojumam.

Saistībā ar programmas 1.3. daļu “īpašās darbības”, šā uzaicinā-
juma mērķis ir izvēlēties organizāciju, kas uzņemsies Eiropas
gada balvas mūsdienu literatūrā organizēšanu un piešķiršanu.

2. Mērķi un apraksts

Grāmatām un literatūrai ir liela loma kultūrā un citas kultūras
atklāšanā. Tomēr, neskaitot atbalstu literāro daiļdarbu tulkošanai,
nav daudz citu iniciatīvu literatūras attīstības veicināšanai
Eiropas līmenī. Šīs balvas mērķis ir izveidot pasākumu, kas
izceltu Eiropas mūsdienu daiļliteratūras daiļrades bagātību.

Šā uzaicinājuma mērķis ir izvēlēties organizāciju, kas 2008. gadā
spētu organizēt Eiropas Savienības balvas pasniegšanu literatūras
nozarē. Šī pati organizācija varētu būt atbildīga par nākamo
gadu balvu pasniegšanu (no 2009. līdz 2013. gadam) ar Eiropas
Komisijas speciālu atļauju.

Izvēlētās organizācijas uzdevumi:

a) izvēlēties Eiropas mūsdienu daiļliteratūras jauno talantu
paaudzes pārstāvjus no visām programmas Kultūra dalīb-
valstīm un popularizēt tos ārpus attiecīgo valstu robežām;

b) izvēlēties atzītu Eiropas literatūras personību šīs balvas vēst-
nieka lomai. Viņa uzdevums būs atbalstīt un iepazīstināt ar
a) punktā minētās jauno talantu paaudzes pārstāvjiem;

c) organizēt balvu pasniegšanas ceremoniju, nodrošinot šā pasā-
kuma un tā Eiropas dimensijas redzamību.

3. Grafiks un atbilstības periods

Kandidatūras 2008. gada balvas rīkošanai ir jāiesniedz Komisijai
līdz 2007. gada 12. oktobrim.

Līdz 2008. gada 15. martam ir jāuzsāk līdzfinansēšanas akcija
2008. gada balvas rīkošanai. Netiks ņemti vērā izdevumi pirms
2008. gada 1. janvāra.

Izmaksu pieprasījumu iesniegšanas termiņš atbilstīgi katram
Kopienas nolīgumam būs lielākais 12 mēneši.

Atlases procedūras rezultātus paredzēts paziņot 2007. gada
ceturtajā ceturksnī.

Nolīgumu paredzēts parakstīt 2008. gada pirmajā ceturksnī.
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(1) Eiropas Parlamenta un Padomes LēmumsNr. 1855/2006/EK (OV L372,
27.12.2006., 1. lpp.)



4. Pieejamais budžets

Šim pasākumam atvēlētais budžets nepārsniedz EUR 200 000,
kas paredzēti kopējo katra gada konkursa organizēšanas un īste-
nošanas izmaksu segšanai (ieskaitot summu, kas atvēlēta piešķir-
tajai balvai un īpašajam novērtējumam). Minētais ieguldījums
nedrīkst pārsniegt 60 % no kopējām attaisnotām organizēšanai
un īstenošanai paredzētām izmaksām par katru atsevišķu
konkursu, ko iesniegusi izvēlētā organizācija, kas iesniedza
pieteikumu (1).

Kopienas atbalsts tiks piešķirts ar nosacījumu, ka administratīvās
un finanšu procedūras ir pienācīgi izpildītas.

Šajā dokumentā minētās summas ir atkarīgas no budžeta lēmē-
jinstitūcijas piešķirtajām nepieciešamajām apropriācijām.

Eiropas Komisijai ir tiesības nesadalīt visus pieejamos līdzekļus.

5. Organizācijas, kas tiesīgas pieteikties

Organizācijām, kas iesniedz priekšlikumus, ir jābūt valsts vai
privātām organizācijām ar juridisku statusu, kuras oficiāli
darbojas literatūras jomā un kuras var pierādīt vismaz divu gadu
pieredzi Eiropas līmeņa pasākumu rīkošanā šajā nozarē.

Pieteikumu ir tiesīga iesniegt jebkura juridiska persona, kas reģis-
trēta vienā no šīm valstīm:

— Eiropas Savienības 27 dalībvalstis uz 2007. gada 1. janvāri
(Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija,
Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva,
Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,
Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un
Zviedrija).

— trīs EEZ valstis: Norvēģija, Islande, Lihtenšteina (2).

— Eiropas Savienības kandidātvalstis (Turcija, Horvātija, Bijusī
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika) (3).

— Rietumbalkānu valstis (Albānija, Bosnija-Hercegovina, Meln-
kalne, Serbija, ieskaitot Kosovu (atbilstīgi Apvienoto Nāciju
Organizācijas drošības padomes rezolūcijai Nr. 1244)) (4).

6. Piešķiršanas kritēriji

Piemērotos projektus novērtēs, ņemot vērā šādus kritērijus:

A. Atbilstība uzaicinājuma mērķiem (0-5 punkti).

— Valsts līmeņa godalgoto grāmatu atlases mehānismu un
sadarbības veids un piemērotība.

— To kritēriju un mehānismu veids un piemērotība, kurus
izmantos, izvēloties Eiropas mēroga personību, ko
godalgos par daiļradi.

— Balvu pasniegšanas ceremonijas koncepta piemērotība.

B. Eiropas līmeņa pieredze un spēja mobilizēt atbalstu litera-
tūras nozarē (0-5 punkti).

— Eiropas līmeņa pieredze līdzīgu pasākumu organizēšanā
mūsdienu literatūras jomā.

— Spēja mobilizēt atbalstu grāmatu nozarei (rakstniekus,
tulkotājus, izdevniecības, grāmattirgotājus, bibliotekārus,
lasītājus) kopumā un Eiropas līmenī, lai palielinātu pasā-
kuma ietekmi.

C. Projekta vadība (0-5 punkti).

— Spēja saistībā ar šā uzaicinājuma mērķiem organizēt,
saskaņot un īstenot balvu pasniegšanas procesa dažādus
aspektus, jo īpaši atlasi valsts līmenī.

— Darba plāna un plānošanas kvalitāte, tostarp lēmumu
pieņemšanas struktūras un iespējamo partnerattiecību
organizēšana.

— Budžeta piemērotība attiecībā uz plānotajām darbībām.

D. Komunikāciju plāns un redzamība (0-5 punkti).

Plānoto pasākumu redzamības, izplatības un ekspluatācijas
līmeni novērtēs pēc šādiem kritērijiem:

— plānoto pasākumu veicināšanas līmenis, jo īpaši izman-
tojot dažādus reklāmas veidus (interneta lapas, žurnāli,
bukleti, prese, radio, televīzija utt.), lai visus Eiropas
pilsoņus iepazīstinātu ar šiem pasākumiem;

— Eiropas Komisijas redzamības pakāpe dažādos veicinā-
šanas līdzekļos un balvu pasniegšanas ceremonijas laikā;

— plašsaziņas līdzekļu plāna atbilstība un kvalitāte attiecībā
uz plānotajiem pasākumiem un mērķa auditoriju;
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(1) Finanšu regulas 113. pants; Īstenošanas noteikumu 167.,172. pants.
(2) Ar nosacījumu, ka stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums par

katras šīs valsts piedalīšanos jaunajā programmā Kultūra 2007. gadam.
(3) Ar nosacījumu, ka tiek noslēgts saprašanās memorands, kas nosaka

katras šīs valsts piedalīšanos jaunajā programmā Kultūra 2007. gadam.
(4) Ar nosacījumu, ka tiek noslēgts saprašanās memorands, kas nosaka

katras šīs valsts piedalīšanos jaunajā programmā Kultūra 2007. gadam.



— personu skaits, kas varētu (tieši vai netieši) izmantot
plānoto darbību rezultātus (mērķauditorija/saņēmēji,
apmeklētāji, dalībnieku skaits, lasītāji utt.).

Projektus izvērtēs Eiropas Komisijas iekšējā vērtēšanas komiteja.
No projektiem, kas saņems vismaz 4 punktus atbilstoši A kritē-
rijam un vismaz 14 punktus kopā, izveidos sarakstu lejupejošā
secībā. Komisija izlems, kam piešķirt subsīdijas, ņemot par
pamatu šo sarakstu.

7. Papildinformācija

Šā uzaicinājuma pilns teksts un kandidatūru pieteikuma veid-
lapas pieejamas

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

Kandidātiem jāatbilst pilnajā tekstā noteiktajām prasībām, un
pieteikums jāiesniedz uz nolūkam paredzētās veidlapas.
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