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1. Νομική βάση

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στην
απόφαση αριθ. 1855/2006/ΕΚ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) για τη
θέσπιση ενιαίου πολυετούς προγράμματος για τις κοινοτικές
ενέργειες στον τομέα του πολιτισμού για την περίοδο (2007-
2013) (το οποίο στο εξής καλείται «το πρόγραμμα»).

2. Στόχοι και περιγραφή

Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια της συνεχιζόμενης
δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάδειξη ενός κοινού
πολιτιστικού χώρου για τους Ευρωπαίους που θα βασίζεται σε
μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά μέσω της ανάπτυξης της πολι-
τιστικής συνεργασίας των δημιουργών, των πολιτιστικών φορέων
και των πολιτιστικών οργανισμών στις χώρες που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας
ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Το πρόγραμμα προβλέπει την κοινοτική παρέμβαση για την
υποστήριξη των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της πολιτισμικής συνεργασίας παρέχοντας εκπροσώπηση
σε κοινοτικό επίπεδο, συλλέγοντας ή διαδίδοντας πληροφορίες
που επιτρέπουν τη διευκόλυνση της πολιτιστικής διευρωπαϊκής
συνεργασίας, δικτυώνοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, συμμετέχοντας
σε σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας ή ενεργώντας ως πρεσβευτές
του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

3. Αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του προγράμματος, η
παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην
παροχή επιδοτήσεων λειτουργίας για τη συγχρηματοδότηση
δαπανών που αφορούν το μόνιμο πρόγραμμα εργασίας οργανι-
σμών που επιδιώκουν σκοπό γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
στον τομέα του πολιτισμού ή έχουν στόχο που αποτελεί μέρος
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα.

Η στήριξη αυτή λαμβάνει τη μορφή συμφωνιών-πλαισίων εται-
ρικής σχέσης ή συμφωνιών ετήσιας επιδότησης λειτουργίας.
Επιπλέον, για τις κατηγορίες Φεστιβάλ και Δίκτυο-Πλατφόρμες
διαρθρωμένου διαλόγου που ορίζονται στο σημείο 5.1, η
στήριξη θα λάβει τη μορφή στοχευμένων επιδοτήσεων
λειτουργίας.

Αρμόδιος για την έναρξη εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προσφορών είναι ο εκτελεστικός οργανισμός εκπαί-
δευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (2) (εφεξής ο
«εκτελεστικός οργανισμός»).

4. Διαθέσιμος προϋπολογισμός και διάρκεια του
προγράμματος

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδό-
τηση των επιδοτήσεων λειτουργίας έτους 2008 για όλες τις
κατηγορίες ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον (3).

Οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης αντιστοιχούν στα 0,75
περίπου του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ οι ετήσιες επιδο-
τήσεις αντιστοιχούν στο 0,25 περίπου του διαθέσιμου προϋπο-
λογισμού με ελάχιστη εγγυημένη συμμετοχή που ανέρχεται στο
20 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

5. Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

Οι επιλέξιμοι αιτούντες είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ευρι-
σκόμενοι σε λειτουργία επί τουλάχιστον δύο έτη. Πρέπει επίσης
να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί ανεξάρτητοι πολιτιστικοί οργανι-
σμοί με νομικό καθεστώς, των οποίων η κύρια δραστηριότητα να
είναι στον πολιτιστικό τομέα.
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(1) ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 1.

(2) Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2005 για τη
σύσταση του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών
θεμάτων και πολιτισμού για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους
τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτι-
σμού κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35).

(3) Για την ΕΕ των 27.



Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών
δεν είναι επιλέξιμοι αιτούντες οι «δημόσιες αρχές» σε διεθνές,
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπως κοινότητες,
επαρχίες ή περιφέρειες ούτε και φυσικά πρόσωπα.

Οι επιλέξιμοι αιτούντες πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις κατη-
γορίες που ορίζονται στο σημείο 6.1 της συγγραφής υποχρεώ-
σεων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, και συγκεκριμένα:

— στην κατηγορία Πρεσβευτής,

— στην κατηγορία Δίκτυο,

— στην κατηγορία Φεστιβάλ.

Οι επιλέξιμοι αιτούντες θα πρέπει να έχουν την έδρα τους σε
κάποια από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (1) και
να διαθέτουν τη χρηματοπιστωτική και επιχειρησιακή ικανότητα
για να φέρουν εις πέρας τα χρηματοδοτούμενα σχέδια.

6. Κριτήρια χορήγησης

Η χορήγηση επιδότησης δεν εξαρτάται μόνο από την εξέταση
των κριτηρίων επιλεξιμότητας, αποκλεισμού και επιλογής. Η
λήψη της απόφασης καθορίζεται από τα κριτήρια χορήγησης.

Τα κριτήρια χορήγησης μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

1) βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας μπορεί να παρα-
γάγει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε
συνδυασμό με την ευρωπαϊκή διάσταση των προτεινόμενων
δράσεων,

2) συνάφεια του προγράμματος εργασίας και των επακόλουθων
δράσεων με τους συγκεκριμένους στόχους του προγράμ-
ματος,

3) βαθμός στον οποίο το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας και
οι επακόλουθες δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται
επιτυχώς με υψηλό επίπεδο αριστείας,

4) βαθμός στον οποίο το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας και
οι επακόλουθες δράσεις μπορούν να παραγάγουν αποτελέ-
σματα τα οποία έχουν απήχηση στο ευρύτερο δυνατό κοινό,
τόσο άμεσα όσο και έμμεσα,

5) βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα των προτεινόμενων
δράσεων κοινοποιούνται και προβάλλονται δεόντως,

6) βαθμός στον οποίο οι δράσεις μπορούν να παραγάγουν το
κατάλληλο επίπεδο βιωσιμότητας (μακροπρόθεσμα αποτελέ-
σματα και συνεργασία) λειτουργώντας επίσης ως πολλαπλα-
σιαστές άλλων πιθανών μέσων προώθησης.

7. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
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8. Επιπρόσθετες πληροφορίες

Η συγγραφή υποχρεώσεων που συνοδεύει την πρόσκληση
υποβολής προσφορών EACEA/22/07 αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα αυτής. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και
πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται με τα προβλεπόμενα για
το σκοπό αυτό έντυπα.

Η συγγραφή υποχρεώσεων, ο φάκελος υποβολής αιτήσεων
υποψηφιότητας και όλα τα σχετικά έντυπα διατίθενται στο
δικτυακό τόπο του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτι-
κοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού. Εκτελεστικός οργανισμός
εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού:

http://eacea.cec.eu.int/index.htm.

7.8.2007C 184/4 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

(1) Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες ΕΟΧ, οι υποψήφιες
προς ένταξη χώρες Κροατία, Τουρκία και ΠΓΔΜ, με την επιφύλαξη της
σύναψης μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τη συμμετοχή κάθε χώρας στο
πρόγραμμα Πολιτισμός, και οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία περιλαμβανομένου του Κοσσυ-
φοπεδίου, βλέπε ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών), με την επιφύλαξη της σύναψης μνημονίου συμφωνίας
σχετικά με τη συμμετοχή εκάστης των χωρών αυτών στο πρόγραμμα Πολι-
τισμός.


