
V

(Objave)

UPRAVNI POSTOPKI

KOMISIJA

KULTURA (2007-2013)

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/22/07

Podpora organizacijam, ki so na evropski ravni dejavne na področju kulture

(2007/C 184/03)

1. Pravna podlaga

Razpis za zbiranje predlogov temelji na Sklepu
št. 1855/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. decembra 2006 o ustanovitvi enotnega večletnega
programa za ukrepe Skupnosti na področju kulture za
obdobje 2007-2013 (1) (v nadaljevanju „program“).

2. Cilji in opis

Program je del stalnega prizadevanja Evropske unije, da bi z
razvojem kulturnega sodelovanja med ustvarjalci, kulturnimi
akterji in kulturnimi institucijami držav, ki sodelujejo v
programu, uveljavila kulturni prostor, ki je skupen vsem
Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter spod-
bujala zavest o evropskem državljanstvu.

Ta program predvideva ukrep Skupnosti za podporo organi-
zacijam, ki si prizadevajo za kulturno sodelovanje, ki
omogoča zastopanje na ravni Skupnosti; zbirajo ali širijo
informacije, ki pospešujejo kulturno sodelovanje po vsej
Evropski skupnosti in povezovanje organizacij na evropski
ravni, dejavnih na področju kulture; sodelujejo v projektih
kulturnega sodelovanja ali opravljajo vlogo ambasadorjev
evropske kulture.

3. Namen razpisa za zbiranje predlogov

Da bi ta razpis za zbiranje predlogov izpolnil cilje programa,
je namenjen dodeljevanju subvencij za poslovanje, s katerimi
se sofinancirajo izdatki, povezani s stalnim delovnim
programom organov, ki uresničujejo cilj splošnega evrop-
skega interesa na področju kulture ali cilj, ki je del politike
Evropske unije na tem področju.

Ta podpora ima obliko okvirnih partnerskih sporazumov ali
letnih sporazumov o subvencijah za poslovanje. Poleg tega
bo podpora v kategorijah Festival in Omrežje – platforme
strukturiranega dialoga, opredeljenih v točki 5.1, imela
obliko ciljno usmerjenih subvencij za poslovanje.

Za izvedbo tega razpisa za zbiranje predlogov je odgovorna
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje
in kulturo (2) (v nadaljevanju „Izvajalska agencija“).

4. Razpoložljiva proračunska sredstva in trajanje projekta

Skupni proračun, namenjen za sofinanciranje subvencij za
poslovanje v letu 2008 in za vse kategorije, znaša najmanj
5 milijonov EUR (3).

Okvirni partnerski sporazumi bodo obsegali približno tri
četrtine razpoložljivih proračunskih sredstev. Letne subven-
cije bodo predstavljale približno četrtino razpoložljivih
proračunskih sredstev, z zagotovljenim najnižjim zneskom
20 % razpoložljivih proračunskih sredstev.

5. Merila o izpolnjevanju pogojev in merila za izbor

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, morajo biti neprofitne
organizacije, ki obstajajo vsaj dve leti. Biti morajo tudi javne
ali zasebne neodvisne kulturne organizacije s pravnim
statusom, katerih dejavnost sodi na področje kulture.
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(1) UL L 372, 27.12.2006, str. 1.

(2) Sklep Komisije 2005/56/ES o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobra-
ževanje, avdiovizualno področje in kulturo za upravljanje dejavnosti
Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnih dejavnosti in
kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005,
str. 35).

(3) Znesek za EU 27.



Pogojev po tem razpisu ne izpolnjujejo mednarodni, nacio-
nalni, regionalni ali lokalni „javni organi“, kot so občine,
province ali regije, to velja tudi za posameznike.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, morajo ustrezati eni od
kategorij, opredeljenih v točki 6.1 podrobnosti, ki so sestavni
del tega razpisa za zbiranje predlogov, in sicer:

— kategorija Ambasador,

— kategorija Omrežje,

— kategorija Festival.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, morajo imeti registriran
sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu (1). Kandidati,
ki izpolnjujejo pogoje, morajo imeti tudi zadostno finančno
in operativno zmogljivost za izvedbo projektov sodelovanja.

6. Merila za dodelitev

Dodelitev subvencije ni odvisna samo od preučitve meril o
izpolnjevanju pogojev, izključitvi in izboru. Odločitev bo
sprejeta na podlagi meril za dodelitev.

Merila za dodelitev je mogoče opisati, kakor sledi:

1) v kakšnem obsegu lahko projekt ustvari resnično
evropsko dodano vrednost ter evropska dimenzija
predlaganih dejavnosti;

2) pomen delovnega programa in iz njega izhajajočih dejav-
nosti za posamezne cilje programa;

3) v kakšnem obsegu so delovni program in iz njega izhaja-
joče dejavnosti zasnovane in ali se lahko izvedejo uspešno
z visoko stopnjo odličnosti;

4) v kakšnem obsegu lahko predlagani delovni program in
iz njega izhajajoče dejavnosti ustvarijo učinke, ki
posredno ali neposredno dosežejo čim več ljudi;

5) v kakšnem obsegu se bodo rezultati predlaganih dejav-
nosti ustrezno sporočali in promovirali;

6) v kakšnem obsegu lahko dejavnosti ustvarijo ustrezno
raven trajnosti (dolgoročni rezultati in sodelovanje) in
tudi v kakšni meri opravljajo vlogo multiplikatorjev za
druge morebitne promotorje.

7. Rok za oddajo vlog

5. november 2007

8. Dodatne informacije

Podrobnosti, ki dopolnjujejo razpis za zbiranje predlogov
EACEA/22/07, so sestavni del razpisa. Vloge morajo izpolnje-
vati zahteve, navedene v podrobnostih, in biti obvezno pred-
ložene na za to predvidenih obrazcih.

Podrobnosti, prijavna dokumentacija in vsi ustrezni obrazci so na
voljo na spletni strani Izvajalske agencije za izobraževanje,
avdiovizualno področje in kulturo:

http://eacea.cec.eu.int/index.htm.
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(1) 27 držav članic Evropske unije; države EGP; države kandidatke
(Hrvaška in Turčija; Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, na
podlagi sklenitve memoranduma o soglasju glede sodelovanja te države
v programu); države zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercego-
vina, Črna gora in Srbija, vključno s Kosovom (v skladu z Resolucijo
Varnostnega sveta Združenih narodov 1244)), na podlagi sklenitve
memoranduma o soglasju glede sodelovanja vsake od teh držav v
programu.


