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Atbalsts organizācijām, kuras Eiropas līmenī darbojas kultūras jomā

(2007/C 184/03)

1. Tiesiskais pamatojums

Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus ir pamatots ar Eiropas
Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 1855/2006/EK (2006.
gada 12. decembris), ar ko izveido vienotu daudzgadu
programmu Kopienas darbībai kultūras jomā (2007.-2013.)
gadam. (1) (Turpmāk tekstā “Programma”).

2. Mērķi un apraksts

Programma ir daļa no Eiropas Savienības iesāktajām sais-
tībām veicināt kopēju kultūras telpas izveidi Eiropas iedzīvo-
tājiem, kas balstīta uz kopējo kultūras mantojumu, attīstot
sadarbību kultūras jomā starp autoriem, kultūras darbinie-
kiem un kultūras iestādēm valstīs, kas līdzdarbojas šajā
Programmā, ar mērķi sekmēt Eiropas pilsonības izveidi.

Programma nodrošina Kopienas līdzdalību to organizāciju
atbalstīšanā, kuras strādā, lai sekmētu sadarbību kultūras
jomā, nodrošinot to pārstāvību Kopienas līmenī, vācot vai
izplatot informāciju par visas Eiropas Kopienas sadarbības
veicināšanu kultūras jomā, veidojot sadarbības tīklus Eiropas
līmenī organizācijām, kuras darbojas kultūras jomā, piedalo-
ties projektos, kas attiecas uz sadarbību kultūras jomā vai
darbojoties kā Eiropas kultūras vēstneši.

3. Aicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis

Lai sasniegtu programmas mērķus, šī aicinājuma iesniegt
priekšlikumus nolūks ir pēc atlases piešķirt darbības dotā-
cijas, lai līdzfinansētu izdevumus, kas saistīti ar organizāciju
pastāvīgā darba programmu, kas domāta Eiropas kopējām
interesēm atbilstīga mērķa sasniegšanai kultūras jomā vai
mērķim, kas šajā jomā ir Eiropas Savienības politikas sastāv-
daļa.

Šis atbalsts tiks sniegts partnerības pamatnolīgumu vai ikga-
dējo darbības dotāciju nolīgumu veidā. Turklāt tādām katego-
rijām kā Festivāli un Tīkli — strukturētu dialogu platformām,
kas noteiktas punktā 5.1., atbalsts tiks sniegts mērķtiecīgu
darbību dotāciju veidā.

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (2)
(turpmāk — “Izpildaģentūra”) ir atbildīga par šī aicinājuma
iesniegt priekšlikumus īstenošanu.

4. Pieejamais budžets un projekta ilgums

Kopējais darbību dotāciju līdzfinansēšanai 2008. gadā un
visām kategorijām piešķirtais budžets nepārsniedz EUR 5
miljonus (3).

Partnerības pamatnolīgumi sastādīs apmēram 0,75 no
pieejamā budžeta. Ikgadējās dotācijas sastādīs apmēram 0,25
no pieejamā budžeta ar garantētiem vismaz 20 % no
pieejamā budžeta.

5. Atbilstības kritēriji un atlases kritēriji

Piemērotajiem pretendentiem ir jābūt bezpeļņas organizā-
cijām, kas darbojas vismaz divus gadus. Tām jābūt arī valsts
vai privātām neatkarīgām organizācijām ar juridisku statusu,
kuru darbības joma ir kultūra.
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(1) OV L 372, 27.12.2006., 1. lpp.

(2) Komisijas Lēmums (2005. gada 14. janvāris), ar ko izveido Izglītības,
audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru Eiropas Kopienas
darbību vadīšanai izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā atbilstoši
Padomes Regulai (EK) Nr. 58/2003 OV L 24, 27.1.2005., 35. lpp.

(3) Skaitlis EU 27.



Pašreizējā aicinājuma iesniegt priekšlikumus kontekstā starp-
tautiskās, valsts, reģionālās vai vietējās “valsts iestādes”, tādas
kā komūnas, provinces vai reģioni, kā arī atsevišķas personas
nav tiesīgas tikt izraudzītas.

Piemērotajiem pretendentiem ir jāatbilst vienai no katego-
rijām, kuras minētas specifikāciju, kas ir šī aicinājuma
iesniegt priekšlikumus neatņemama sastāvdaļa, punktā 6.1.,
un proti:

— Kategorija Vēstnesis,

— Kategorija Tīkli

— Kategorija Festivāli

Piemēroto pretendentu reģistrētā biroja juridiskajai adresei
jābūt vienā no valstīm, kas piedalās šajā programmā (1).
Piemērotajiem pretendentiem ir arī jābūt finanšu un darbības
iespējām, lai izpildītu sadarbības projektus.

6. Piešķiršanas kritēriji

Subsīdiju piešķiršana ir atkarīga ne tikai no atbilstības izrau-
dzīšanas, izslēgšanas un atlases kritērijiem. Lēmums tiek
pieņemts, pamatojoties uz piešķiršanas kritērijiem.

Piešķiršanas kritēriji ir šādi:

1. cik lielā mērā ar darba programmu var radīt patiesu
Eiropas pievienoto vērtību, kā arī piešķirt Eiropas
dimensiju ierosinātajām darbībām;

2. darba programmas un turpmāko darbību saistība ar
programmas noteiktajiem mērķiem;

3. cik lielā mērā ierosinātā darba programma un turpmākās
darbības tiek plānotas un var tikt veiktas veiksmīgi augstā
izcilības līmeni;

4. cik lielā mērā ar ierosināto darba programmu un turp-
mākām darbībām var saražot produktus/panākt rezul-
tātus, kas sasniedz pēc iespējas vairāk cilvēku gan tieši,
gan netieši:

5. cik lielā mērā ierosināto darbību rezultāti tiek atbilstoši
izplatīti un veicināti;

6. cik lielā mērā ar darbībām var iegūt piemērota līmeņa
ilgtspējību (ilgtermiņa rezultāti un sadarbība), kā arī
sekmēt citas iespējamās veicināšanas darbības.

7. Pieteikumu iesniegšanas termiņš

2007. gada 5. novembris

8. Papildinformācija

Specifikācijas, kas papildina aicinājumu iesniegt priekšli-
kumus EACEA/22/07, ir šī aicinājuma neatņemama sastāv-
daļa. Pieteikumiem ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas specifi-
kācijās. Pieteikumi jāiesniedz, aizpildot šim nolūkam pare-
dzētās veidlapas.

Specifikācijas, pieteikumu pakete un visas attiecīgās veidlapas ir
pieejamas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpilda-
ģentūras tīmekļa vietnē. EAC izpildaģentūra:

http://eacea.cec.eu.int/index.htm
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(1) Eiropas Savienības 27 dalībvalstis; EEZ valstis (Īslande, Lihtenšteina,
Norvēģija); kandidātvalstis (Horvātija un Turcija; bijusī Dienvidslāvijas
Maķedonijas Republika (FYROM), noslēdzot saprašanās memorandu
par šīs valsts piedalīšanos programmā); Rietumbalkānu valstis
(Albānija, Bosnija-Hercegovina, Melnkalne un Serbija, ietverot Kosovu
(saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolū-
ciju 1244)), noslēdzot saprašanās memorandu par katras šīs valsts
piedalīšanos programmā.


