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1. Právní základ

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES ze dne
12. prosince 2006, kterým se stanoví jednotný víceletý
program pro akce Společenství v oblasti kultury na období
2007–2013 (1) (dále jen „program“).

2. Cíle a popis

Program je součástí probíhajícího závazku Evropské unie
posílit kulturní prostor sdílený Evropany a založený na
společném kulturním dědictví prostřednictvím rozvoje
kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními činiteli
a kulturními institucemi zemí účastnících se programu
s cílem podpořit utváření evropského občanství.

Program představuje krok Společenství na podporu
subjektům, které pracují ve prospěch kulturní spolupráce
a zajišťují funkci zastoupení na úrovni Společenství, shro-
mažďují nebo šíří informace, které usnadňují transevropskou
kulturní spolupráci Společenství, na evropské úrovni vytvářejí
sítě subjektů aktivně působících v oblasti kultury, účastní se
uskutečňování projektů kulturní spolupráce nebo plní úlohu
vyslanců evropské kultury.

3. Předmět výzvy k předkládání návrhů

S ohledem na splnění cílů programu si tato výzva klade za
cíl poskytnout dotace na provoz na úrovni spolufinancování
výdajů spojených se stálým pracovním programem organi-
zací, jejichž cílem je obecný evropský zájem v oblasti kultury
nebo cíl, který zapadá do politického rámce Evropské unie
v této oblasti.

Podpora má formu rámcové dohody o partnerství nebo
dohody o ročním grantu na provozní náklady. Dále u kate-
gorií Festival a Síť – platforma pro strukturovaný dialog defi-
nované v bodě 5.1 bude mít podpora formu zacílených
grantů na provozní náklady.

Subjektem odpovědným za provádění této výzvy
k předkládání návrhů je Výkonná agentura pro vzdělávání,
kulturu a audiovizuální oblast (dále jen „výkonná agen-
tura“) (2).

4. Dostupný rozpočet a doba trvání projektu

Celkový rozpočet přidělený pro spolufinancování grantů na
provozní náklady v roce 2008 pro všechny kategorie činí
minimálně 5 milionů EUR (3).

Rámcové dohody o partnerství budou představovat přibližně
¾ dostupného rozpočtu. Roční granty budou představovat
okolo ¼ dostupného rozpočtu, přičemž je zaručeno mini-
málně 20 % dostupného rozpočtu.

5. Kritéria způsobilosti a výběrová kritéria

Způsobilými kandidáty jsou neziskové organizace s právní
subjektivitou, jež existují alespoň dva roky a jejichž cílem je
obecný evropský zájem v oblasti kultury nebo cíl, který
zapadá do politického rámce Evropské unie v této oblasti.
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(1) Úř. věst. L 327, 27.12.2006, s. 1.

(2) Rozhodnutí Komise2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení
Výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělá-
vání, kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES)
č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu
a audiovizuální oblast“ (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35).

(3) Údaj pro EU-27.



V kontextu této výzvy nejsou způsobilé mezinárodní, vnitro-
státní, regionální nebo místní veřejné orgány, jako jsou obce,
provincie nebo regiony, ani fyzické osoby.

Způsobilí žadatelé musejí patřit do jedné z kategorií defino-
vaných v bodě 6.1 specifikací, které tvoří nedílnou součást
této výzvy k předkládání návrhů, jmenovitě:

— kategorie Vyslanec

— kategorie Síť

— kategorie Festival

Způsobilí žadatelé musejí mít sídlo v jedné z účastnických
zemí programu (1). Způsobilí žadatelé rovněž musejí dispo-
novat dostatkem finančních zdrojů a dostačující provozní
kapacitou k provedení projektu spolupráce.

6. Kritéria pro udělení grantu

Udělení grantu nezávisí pouze na přezkoumání způsobilosti
a kritériích vyloučení a výběru. Rozhodnutí bude učiněno na
základě kritérií pro udělení grantu.

Kritéria pro udělení grantu lze shrnout takto:

1) rozsah, v jakém může daný projekt vytvořit skutečnou
evropskou přidanou hodnotu, a dosáhnout evropského
rozměru navrhovaných činností;

2) vhodnost pracovního programu a návazných činností
vzhledem ke konkrétním cílům programu;

3) rozsah, v jakém jsou navrhovaný pracovní program
a návazné činnosti vytvořeny a mohou být úspěšně
provedeny na nejvyšší úrovni excelence;

4) rozsah, v jakém navrhovaný pracovní program a návazné
činnosti mohou doručit výsledky, které zasáhnou co
nejvíce osob, přímo i nepřímo;

5) rozsah, v jakém budou výsledky navrhovaných činností
vhodně sdělovány a šířeny;

6) rozsah, v jakém mohou činnosti vytvořit vhodnou úroveň
udržitelnosti (dlouhodobé výsledky a spolupráce)
a rovněž působit ve smyslu násobení počtu možných
organizátorů.

7. Datum uzávěrky pro předkládání žádostí

5. listopadu 2007.

8. Další informace

Specifikace doprovázející výzvu k předkládání návrhů
EACEA/22/07 tvoří nedílnou součást výzvy k předkládání
návrhů. Kandidatury musejí splňovat požadavky uvedené ve
specifikacích a musejí být povinně předkládány prostřednict-
vím k tomuto účelu určených formulářů pro kandidaturu.

Specifikace, složka s kandidaturou a veškeré příslušné formuláře
jsou k dispozici na internetových stránkách Výkonné agen-
tury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast:

http://eacea.cec.eu.int/index.htm
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(1) 27 členských států Evropské unie; země EHP; kandidátské země Chor-
vatsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie, s výhradou
uzavření memoranda o porozumění ohledně účasti této země
v programu Kultura; a země západního Balkánu (Albánie, Bosna
a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko včetně Kosova (podle rezoluce
Rady bezpečnosti OSN č. 1244)) s výhradou uzavření memoranda
o porozumění stanovujícího podmínky účasti každé z těchto zemí
v programu Kultura.


