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INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG – EACEA/22/07

Stöd till organ som är aktiva på EU-nivå inom kulturområdet

(2007/C 184/03)

1. Rättslig grund

Denna inbjudan att lämna förslag baseras på Europaparla-
mentets och rådets beslut 1855/2006/EG av den 12
decenber 2006 (1) om inrättande av ett program för kultur-
området för perioden 2007–2013 (nedan kallat
”programmet”).

2. Mål och beskrivning

Programmet ingår i Europeiska unionens ständiga åtagande
att framhäva ett gemensamt europeiskt kulturområde som
bygger på ett gemensamt kulturarv genom att utveckla
samarbetet på kulturområdet mellan skapande konstnärer,
aktörer på kulturområdet och kulturinstitutioner i de länder
som deltar i programmet, och på så sätt främja framväxten
av ett europeiskt medborgarskap.

Enligt programmet beviljas gemenskapsåtgärder till stöd för
organ som verkar för kulturellt samarbete genom att ha
representation på EU-nivå, genom att samla in eller sprida
information som kan underlätta transeuropeiskt kultursamar-
bete, genom att på EU-nivå och i nätverk fungera som
förbindelse mellan organ som är aktiva inom kulturområdet,
genom att delta i projekt för kultursamarbete eller genom att
fungera som ambassadörer för den europeiska kulturen.

3. Syftet med inbjudan att lämna förslag

Denna inbjudan att lämna förslag syftar i enlighet med målen
i programmet till att bevilja administrationsbidrag för samfi-
nansiering av utgifter i samband med det löpande arbetspro-
grammet för organ som verkar för ett ändamål av allmänt
intresse på kulturområdet eller för ett ändamål som omfattas
av Europeiska unionens politik på detta område.

Detta stöd ska vara i form av ramavtal om partnerskap eller
avtal om årliga administrationsbidrag. Dessutom kommer
stödet för kategorierna festival (”Festival”) och nätverk
(”Network”) – plattformar för strukturerad dialog definierade
under punkt 5.1 – att lämnas i form av riktade administra-
tionsbidrag.

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier
och kultur (2) (hädanefter ”genomförandeorganet” ansvarar
för genomförandet av denna inbjudan att lämna förslag.

4. Projektens tillgängliga budget och varaktighet

Den totala öronmärkta budgeten för samfinansiering av
driftsbidrag under 2008 och för samtliga kategorier uppgår
till minst 5 miljoner euro (3).

Ramavtal om partnerskap kommer att utgöra omkring tre
fjärdedelar av den tillgängliga budgeten. Årliga bidrag
kommer att utgöra omkring en fjärdedel av den tillgängliga
budgeten med ett garanterat minimum på 20 procent av den
tillgängliga budgeten.

5. Kriterier för bidragsberättigande och urvalskriterier

Bidragsberättigade sökande måste vara organ utan vinstsyfte
som har funnits i minst två år. De måste vara offentliga eller
privata oberoende kulturella organisationer med status som
juridisk person som är verksamma på kulturområdet.
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(1) EUT L 372, 27.12.2006, s. 1.

(2) Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrät-
tande av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier
och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audio-
visuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003
(EUT L 24, 27.1.2005, s. 32).

(3) Siffra EU 27.



Inom ramen för den aktuella inbjudan är internationella,
nationella, regionala eller lokala ”offentliga myndigheter”,
såsom kommuner, provinser eller regioner liksom individer,
ej bidragsberättigade.

Bidragsberättigade sökande måste kunna hänföras till en av
de kategorier som definieras under punkt 6.1 i specifikatio-
nerna som är integrerade i den aktuella inbjudan att lämna
förslag, nämligen:

— Kategori ambassadör (”Ambassador”)

— Kategori nätverk (”Network”)

— Kategori festival (”Festival”)

Bidragsberättigade sökande måste ha sitt registrerade säte i
ett av de länder som deltar i programmet (1). Bidragsberätti-
gade sökande måste även ha tillräcklig finansiell och operativ
kapacitet för att genomföra samarbetsprojekten.

6. Tilldelningskriterier

Tilldelningen av ett bidrag beror inte bara på genomgången
av kriterierna för bidragsberättigande, uteslutande och urval.
Beslutet kommer att avgöras utifrån tilldelningskriterierna.

Tilldelningskriterierna kan beskrivas enligt följande:

1 i vilken omfattning projektet kan skapa ett verkligt euro-
peiskt mervärde liksom den europeiska dimensionen av
de föreslagna aktiviteterna

2 arbetsprogrammets och efterföljande aktiviteters relevans
för de särskilda målen i programmet

3 i vilken omfattning det föreslagna arbetsprogrammet och
efterföljande aktiviteter är utformade och framgångsrikt
kan genomföras med högsta kvalitetsnivå

4 i vilken omfattning det föreslagna arbetsprogrammet och
efterföljande aktiviteter kan skapa produkter som når så
många människor som möjligt, både direkt och indirekt

5 i vilken omfattning resultaten av föreslagna aktiviteter
kommer att förmedlas och främjas tillräckligt

6 i vilken omfattning aktiviteterna kan skapa en lämplig
grad av hållbarhet (resultat och samarbete på lång sikt)
och dessutom fungera som spridare till andra möjliga initi-
ativtagare

7. Sista dag för att lämna in ansökan

5 november 2007

8. Kompletterande information

De kompletterande specifikationerna till denna inbjudan att
lämna förslag EACEA/22/07 utgör en integrerad del av
inbjudan att lämna förslag. Ansökningarna måste uppfylla
villkoren i specifikationerna och de särskilda ansöknings-
blanketterna måste användas.

Specifikationer, ansökningshandlingar och alla relevanta blan-
ketter finns på webbplatsen för Genomförandeorganet för
utbildning, audiovisuella medier och kultur.

http://eacea.cec.eu.int/index.htm
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(1) EU:s 27 medlemsstater; EES-länderna; kandidatländerna Kroatien,
Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, med förbehåll för
att det upprättas ett samförståndsavtal om detta lands deltagande i
kulturprogrammet; och länderna på västra Balkan (Albanien, Bosnien
och Hercegovina, Montenegro och Serbien inklusive Kosovo (enligt
FN:s säkerhetsråds resolution 1244), med förbehåll för att det upprättas
ett samförståndsavtal om vart och ett av dessa länders deltagande i
kulturprogrammet.


