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CERERE DE PROPUNERI — EACEA/22/07

Sprijin pentru organismele active la nivel european în domeniul culturii

(2007/C 184/03)

1. Baza juridică

Această invitație pentru prezentare de propuneri are la bază
Decizia nr. 1885/2006/CE din 12 decembrie 2006 a Parla-
mentului European și a Consiliului de instituire a Progra-
mului Cultură (2007-2013) (1) (denumit în continuare
„Programul”).

2. Obiective și descriere

Programul face parte din angajamentul în curs al Uniunii
Europene pentru dezvoltarea domeniului cultural aparținând
europenilor și bazat pe un patrimoniu cultural comun, prin
dezvoltarea cooperării culturale între creatori, actori și insti-
tuții culturale din țările care iau parte la Program, în scopul
de a încuraja apariția cetățeniei europene.

Programul prevede ca intervenția comunitară să sprijine
organismele care lucrează pentru cooperarea culturală
oferind reprezentarea la nivel comunitar, colectarea sau difu-
zarea informațiilor în vederea facilitării cooperării culturale
comunitare trans-europene, a stabilirii unei rețele de contact
la nivel european între organismele active în domeniul
culturii, a participării în proiectele de cooperare culturală sau
a activării în calitate de ambasadori pentru cultura euro-
peană.

3. Scopul cererii de propuneri

Pentru a atinge obiectivele Programului, această invitație
pentru prezentare de propuneri are drept scop acordarea de
subvenții de funcționare pentru co-finanțarea cheltuielilor
asociate cu programul de lucru permanent al organismelor
care urmăresc un obiectiv de interes general la nivel euro-
pean în domeniul culturii sau un obiectiv care face parte din
politica Uniunii Europene în acest domeniu.

Acest sprijin se prezintă sub forma unor acorduri-cadru de
parteneriat sau a unor acorduri anuale de subvenționare de
funcționare. În plus, pentru categoriile privind platformele
de dialog structurat de tip Festival și Rețea definite la
punctul 5.1, sprijinul va lua forma unor subvenții de funcțio-
nare direcționate.

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (2)
(denumită în continuare „Agenția Executivă”) răspunde de
punerea în practică a invitației pentru prezentare de propu-
neri.

4. Bugetul disponibil și durata proiectului

Bugetul total alocat pentru co-finanțarea subvențiilor de
funcționare în 2008 și pentru toate categoriile de subvenții
se ridică la minim 5 milioane EUR (3).

Acordurile-cadru de parteneriat vor reprezenta aproximativ
¾ din bugetul disponibil. Subvențiile anuale vor reprezenta
aproximativ ¼ din bugetul disponibil cu un procent minim
garantat de 20 % din bugetul disponibil.

5. Criterii de eligibilitate și criterii de selecție

Solicitanții eligibili trebuie să fie organizații non-profit înfiin-
țate de cel puțin doi ani. Aceștia trebuie, de asemenea, să fie
organizații culturale private sau publice independente, cu
statut juridic, a căror activitate este cuprinsă în sfera cultu-
rală.
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(1) JO L 372, 27.12.2006, p. 1.

(2) Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a
Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru
gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, al audiovizua-
lului şi al culturii în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al
Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35).

(3) Valoarea pentru UE 27.



În contextul prezentei invitații, nu sunt eligibile nici „autori-
tățile publice” locale sau regionale, naționale, internaționale,
precum comunele, provinciile sau regiunile, nici persoanele
fizice.

Solicitanții eligibili trebuie să se încadreze într-una dintre
categoriile definite la punctul 6.1 din caietul de sarcini care
este parte integrantă din prezenta invitație pentru prezentare
de propuneri, și anume:

— categoria Ambasador,

— categoria Rețea,

— categoria Festival.

Solicitanții eligibili trebuie să aibă sediul social într-una din
țările participante la Program (1). De asemenea, solicitanții
eligibili trebuie să aibă capacitatea financiară și operațională
de a realiza proiectele de cooperare.

6. Criterii de atribuire

Atribuirea unei subvenții nu depinde doar de examinarea
criteriilor de eligibilitate, excludere și selecție. Decizia se
stabilește pe baza criteriilor de atribuire.

Criteriile de atribuire pot fi prezentate după cum urmează:

1. măsura în care Programul de lucru poate genera o
valoare adăugată europeană reală, precum și dimen-
siunea europeană a activităților propuse;

2. relevanța programului de lucru și a activităților ulterioare
pentru obiectivele specifice ale Programului;

3. măsura în care programul de lucru propus și activitățile
ulterioare sunt proiectate și se pot desfășura cu succes la
un înalt nivel de excelență;

4. măsura în care programul de lucru propus și activitățile
ulterioare pot genera rezultate care să ajungă la cât mai
mulți oameni posibil, atât direct cât și indirect;

5. măsura în care rezultatele activităților propuse vor fi
comunicate și promovate în mod corespunzător;

6. măsura în care activitățile pot genera un nivel corespun-
zător de durabilitate (rezultate și cooperare pe termen
lung) și de asemenea să servească drept multiplicatori
pentru alți posibili promotori.

7. Termenul limită pentru depunerea cererilor

5 noiembrie 2007

8. Informații suplimentare

Caietul de sarcini care completează invitația pentru prezen-
tare de propuneri EACEA/22/07 este parte integrantă din
această invitație. Cererile trebuie să îndeplinească cerințele
prevăzute în caietul de sarcini și trebuie să fie depuse folo-
sind formularele de cerere prevăzute în acest scop.

Caietul de sarcini, pachetul informațional și toate formularele rele-
vante sunt disponibile pe site-ul Agenției Executive pentru
Educație, Audiovizual și Cultură:

http://eacea.cec.eu.int/index.htm
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(1) Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene; ţările SEE; ţările candi-
date (Croaţia şi Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
(FYROM), implicate în semnarea unui memorandum de înţelegere
privind participarea acestei ţări la Programul cultural); şi ţările din
Balcanii de Vest [Albania, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru şi Serbia,
inclusiv Kosovo (conform Rezoluţiei nr. 1244 a Consiliului de Securi-
tate al Naţiunilor Unite)], implicate în încheierea unui memorandum de
înţelegere privind participarea fiecăreia dintre aceste ţări la Programul
Cultural.


