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1. Rechtsgrondslag

Deze oproep tot het indienen van voorstellen vloeit voort uit
Besluit nr. 1855/2006/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van het
programma Cultuur (2007‑2013) (1) (hierna te noemen „het
programma”).

2. Doelstellingen en beschrijving

Het programma is onderdeel van het de permanente inspan-
ning van de Europese Unie ter versterking van de door alle
Europeanen gedeelde en op een gemeenschappelijk cultureel
erfgoed gebaseerde culturele ruimte, door middel van de
ontwikkeling van culturele samenwerking tussen de schep-
pende kunstenaars, in de culturele sector werkzame personen
en de culturele instellingen van de aan het programma deel-
nemende landen, met het oog op de bevordering van een
Europees burgerschap.

Het programma voorziet in communautaire ondersteuning
van organisaties die zich beijveren voor culturele samenwer-
king op een van de volgende manieren: het vervullen van
representatiefuncties op communautair niveau, het verza-
melen en verspreiden van informatie om de trans-Europese
communautaire culturele samenwerking te bevorderen, het
oprichten van netwerken op Europees niveau van organisa-
ties die op cultuurgebied actief zijn, het deelnemen aan de
uitvoering van culturele samenwerkingsprojecten of door de
rol van ambassadeur van de Europese cultuur te vervullen.

3. Doel van de oproep tot het indienen van voorstellen

Om de doelstellingen van het programma te bereiken, beoogt
deze oproep tot het indienen van voorstellen het verlenen
van exploitatiesubsidies met het oog op medefinanciering
van de kosten van het doorlopend werkprogramma voor
organisaties die een doelstelling van algemeen Europees
cultureel belang nastreven of een doelstelling die past in het
beleid van de Europese Unie op dit gebied.

Deze ondersteuning wordt verleend in de vorm van kader-
partnerschapsovereenkomsten of jaarlijkse exploitatiesubsi-
dieovereenkomsten. Daarnaast wordt de ondersteuning voor
de categorieën Festival en Netwerk — gestructureerde
dialoogplatforms, zoals gedefinieerd in punt 5.1 van de
specificaties, verleend in de vorm van gerichte exploitatiesub-
sidies.

Het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media
en cultuur (2) (hierna te noemen het „Uitvoerend Agent-
schap”) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de oproep
tot het indienen van voorstellen.

4. Beschikbare begroting en looptijd van het project

Het totale bedrag dat in 2008 is gereserveerd voor de mede-
financiering van exploitatiesubsidies en voor alle categorieën
beloopt minimaal 5 miljoen EUR (3).

Circa ¾ deel van de beschikbare begroting zal worden
besteed aan kaderpartnerschapsovereenkomsten. Circa ¼ deel
van de beschikbare begroting zal worden besteed aan jaar-
lijkse subsidies, met een gegarandeerd minimum van 20 %
van de beschikbare begroting.

5. Subsidiabiliteitscriteria en selectiecriteria

Om in aanmerking te komen moeten aanvragers organisaties
zonder winstoogmerk zijn die langer dan twee jaar bestaan.
Verder moeten het publiek- of privaatrechtelijke onafhanke-
lijke culturele instellingen zijn met rechtspersoonlijkheid die
actief zijn op cultureel gebied.
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(1) PB L 372 van 27.12.2006, blz. 1.

(2) Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprich-
ting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en
cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het
gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkom-
stig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van
27.1.2005, blz 35).

(3) Cijfer voor de EU-27.



In de context van de onderhavige oproep komen internatio-
nale, nationale, regionale en lokale „overheidsinstanties”,
zoals gemeenten, provincies of regio's alsmede individuen
niet voor ondersteuning in aanmerking.

Om in aanmerking te komen moeten aanvragers behoren tot
een van de categorieën die zijn gedefinieerd in punt 6.1 van
de specificaties, die een integraal onderdeel vormen van deze
oproep tot het indienen van voorstellen, te weten:

— Categorie Ambassadeur,

— Categorie Netwerk,

— Categorie Festival.

Om in aanmerking te komen moeten aanvragers statutair
gevestigd zijn in een van de landen die deelnemen aan het
programma (1). Daarnaast moeten aanvragers beschikken
over voldoende financiële en operationele capaciteit om de
samenwerkingsprojecten tot een goed einde te brengen.

6. Toekenningscriteria

De toekenning van een subsidie hangt niet alleen af van de
beoordeling van de subsidiabiliteits-, uitsluitings- en selectie-
criteria. Dit besluit zal worden genomen op basis van de
toekenningscriteria.

De toekenningscriteria kunnen als volgt worden samengevat:

1) de mate waarin het project een reële Europese meer-
waarde kan opleveren, alsmede de Europese dimensie
van de voorgestelde activiteiten;

2) de relevantie van het werkprogramma en de daaruit
voortvloeiende activiteiten voor de specifieke doelstel-
lingen van het programma;

3) de mate waarin het voorgestelde werkprogramma en de
daaruit voortvloeiende activiteiten zijn opgezet en met

succes kunnen worden uitgevoerd met een hoog niveau
van excellentie;

4) de mate waarin het voorgestelde werkprogramma en de
daaruit voortvloeiende activiteiten leiden tot resultaten
die zo veel mogelijk mensen bereiken, zowel direct als
indirect;

5) de mate waarin aan de resultaten van de voorgestelde
activiteiten actief bekendheid zal worden gegeven;

6) de mate waarin de activiteiten tot een passend niveau van
duurzaamheid kunnen leiden (resultaten en samenwer-
king op de lange termijn) en daarnaast een multiplicator-
effect kunnen hebben voor andere mogelijke organisa-
toren.

7. Termijn voor de indiening van aanvragen

5 november 2007.

8. Nadere informatie

De aanvullende specificaties bij de oproep tot het indienen
van voorstellen EACEA/22/07 vormen een integraal onder-
deel daarvan. De aanvragen moeten voldoen aan de vereisten
die zijn vermeld in de specificaties en moeten worden inge-
diend met behulp van de daarvoor bestemde aanvraagformu-
lieren.

De specificaties, het aanvraagdossier en alle betreffende formu-
lieren zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agent-
schap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur. Uitvoerend
Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur:

http://eacea.cec.eu.int/index.htm
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(1) De 27 lidstaten van de Europese Unie; de EER-landen; de kandidaat-
lidstaten Kroatië en Turkije; en FYROM, onder voorbehoud van de slui-
ting van een memorandum van overeenstemming betreffende de deel-
name van dit land aan het programma; de landen van de westelijke
Balkan (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Servië met inbe-
grip van Kosovo (overeenkomstig Resolutie 1244 van de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties), onder voorbehoud van de sluiting van
een memorandum van overeenstemming betreffende de deelname van
elk van deze landen aan het programma.


