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CULTUUR 2000: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN VOOR 2002

(2001/C 230/03)

INLEIDING

Dit document bevat informatie over de uitvoering in het jaar
2002 van het programma ÐCultuur 2000�, dat, na raadpleging
van het ComitØ van de Regio’s, op 14 februari 2000 door het
Europees Parlement en de Raad werd goedgekeurd (Besluit nr.
508/2000/EG, bekendgemaakt in PB L 63 van 10.3.2000,
blz. 1).
Het bevat de oproep tot het indienen van voorstellen voor de
toekenning van communautaire subsidies aan culturele projec-
ten en manifestaties die in 2002 beginnen en worden ingediend
door actoren uit de 28 landen die aan het programma deel-
nemen (1).
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is de derde jaar-
lijkse oproep in het kader van het programma Cultuur 2000.
Het programma is vastgesteld voor een periode van vijf jaar,
die ingaat op 1 januari 2000.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN HET PROGRAMMA
CULTUUR 2000

Het programma Cultuur 2000 draagt bij tot de ontwikkeling
van een door alle Europeanen gedeelde culturele ruimte. In dit
verband bevordert het de samenwerking tussen scheppende
resp. uitvoerende kunstenaars, in de culturele sector werkzame
personen, initiatiefnemers uit de particuliere en de openbare
sector, de activiteiten van culturele netwerken en overige part-
ners, alsmede de culturele instellingen van de lidstaten en de
andere deelnemende staten.
Het programma Cultuur 2000 heeft de volgende doelstel-
lingen:
� bevordering van de culturele dialoog en van de wederzijdse

kennis van de cultuur en de geschiedenis van de Europese
volkeren;

� bevordering van de creativiteit en van de transnationale
verspreiding van cultuur, alsmede van het verkeer van
scheppende resp. uitvoerende kunstenaars, andere in de
culturele sector werkzame personen en beroepsbeoefenaars
en van hun werk, met speciale nadruk op jonge kunstenaars
en maatschappelijk kansarmen, alsook op culturele ver-
scheidenheid;

� accentueren van de culturele verscheidenheid en de ontwik-
keling van nieuwe culturele expressievormen;

� delen en accentueren op Europees niveau van het gemeen-
schappelijke culturele erfgoed van Europees belang; het ver-

spreiden van kennis en bevordering van goede praktijken
inzake het behoud en de instandhouding van dat erfgoed;

� erkennen van de rol van cultuur bij de sociaal-economische
ontwikkeling;

� bevordering van een interculturele dialoog en wederzijdse
uitwisseling tussen de Europese en de niet-Europese cultu-
ren;

� expliciete erkenning van de cultuur als een factor die de
economie, de sociale integratie en het burgerschap bevor-
dert;

� verbetering van de toegang tot en de deelname aan cultuur
in de Europese Unie voor zoveel mogelijk burgers.

UITVOERING VAN HET PROGRAMMA CULTUUR 2000

Meerjarenthema’s

Het programma Cultuur 2000 heeft tot doel projecten van
hoge kwaliteit te financieren die vernieuwing en creativiteit
aanmoedigen, een reºle toegevoegde Europese waarde hebben
en een weergave zijn van de huidige problemen en interesses
van allen werkzaam in de culturele sector.

Daarom zal in deze oproep tot het indienen van voorstellen en
in alle volgende oproepen tijdens de looptijd van het pro-
gramma bijzondere aandacht worden besteed aan drie grote
thema’s voor projectactiviteiten die de geest van deze drie doel-
stellingen weergeven.

Alle toekomstige projecten die in het kader van het pro-
gramma Cultuur 2000 worden goedgekeurd, moeten min-
stens onder ØØn van de volgende drie thema’s vallen:

� gerichtheid op de burger,

� nieuwe technologie/media als stimulans voor creativiteit,

� traditie en vernieuwing; de band tussen het verleden en de
toekomst.

Een jaarlijkse sectorale benadering voor 2002-2003-2004

De eerste twee oproepen tot het indienen van voorstellen voor
het programma Cultuur 2000 (PB C 101 van 8.4.2000, blz. 17
en PB C 21 van 24.1.2001, blz. 11) betroffen culturele activi-
teiten op alle gebieden. Voor de drie resterende jaren van het
programma wordt voor een andere aanpak gekozen. In 2002,
2003 en 2004 wordt elk jaar de nadruk gelegd op ØØn
grote culturele sector.

Deze benadering is ontwikkeld in de context van de respons
van de culturele actoren op vorige oproepen tot het indienen
van voorstellen voor het programma Cultuur 2000 en de aard
van de steun die tot nu toe is toegekend.
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(1) De 15 lidstaten van de Europese Unie (Belgiº, Denemarken, Duits-
land, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italiº, Luxemburg,
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zwe-
den); de drie landen van de EER/EVA (Liechtenstein, Noorwegen,
Ijsland); en de volgende tien Midden- en Oost-Europese landen:
Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemeniº,
Sloveniº, Slowakije en Tsjechiº.



Deze aanpak heeft tot doel:

� ervoor te zorgen dat de culturele actoren die voor projecten
communautaire steun willen vragen op voorhand weten
welke sector tijdens welk jaar wordt gesteund. Zo kunnen
zij hun activiteiten dienovereenkomstig plannen en voor-
stellen ontwikkelen die blijk geven van een vindingrijke
en creatieve aanpak en die een reºle toegevoegde waarde
voor Europa inhouden;

� ervoor te zorgen dat alle culturele actoren er zeker van
kunnen zijn dat hun specifieke culturele actiegebied de no-
dige aandacht krijgt.

De sector die in 2002 overwegend aan bod komt, is die
van de Ðvisuele kunsten�. Voor de doelstelling van deze
oproep tot het indienen van voorstellen omvat deze sec-
tor alle moderne en hedendaagse visuele kunsten en an-
dere gerelateerde vormen van artistieke expressie (zoals
schilderkunst, beeldhouwkunst, videokunst, cyberkunst,
fotografie, industriºle en commerciºle vormgeving, textiel-
design, architectuur, grafische kunsten, decoratieve kun-
sten en kunstnijverheid). Projecten met winstoogmerk
zijn van deze oproep uitgesloten.

In 2003 zal de sector van de podiumkunsten centraal
staan (voor de doeleinden van de oproep voor 2003 omvat
deze sector toneel, dans, muziek, opera, lyrische kunsten,
straattoneel en circus).

In 2004 zal het het cultureel erfgoed zijn (voor de doel-
einden van de oproep voor 2004 omvat deze sector: roerend
resp. onroerend erfgoed, immaterieel erfgoed, historische ar-
chieven en bibliotheken, archeologisch erfgoed, subaquatisch
erfgoed, culturele sites en culturele landschappen), met uitzon-
dering van het culturele erfgoed van de moderne periode.

� De sector boeken, lezen en vertalen zal tijdens de vol-
gende drie jaar in alle oproepen tot het indienen van voor-
stellen worden opgenomen.

� In 2003 en 2004 zijn, zoals hierboven vermeld, de centrale
culturele sectoren die voor het programma Cultuur 2000
zijn aangewezen respectievelijk de podiumkunsten en het
cultureel erfgoed. In 2002 zal de Commissie � rekening
houdend met deze aangewezen data en sectoren � ook
steun verlenen aan jaarlijkse projecten (specifieke, nieuwe
en experimentele acties) en meerjarensamenwerkingsover-
eenkomsten die het de culturele actoren mogelijk maken
een samenwerking tot stand te brengen op het gebied van
de podiumkunsten en het cultureel erfgoed. In totaal zullen
ongeveer 33 projecten worden gesteund. Afhankelijk van de
kwaliteit van de ingediende voorstellen zal de steun tussen
de zeven (7) en de tien (10) miljoen EUR bedragen.

� Bijzondere aandacht zal worden besteed aan projecten
die culturele actoren uit EU/EER-landen en kandidaat-
lidstaten samenbrengen.

JAARLIJKSE SAMENWERKINGSPROJECTEN

� In 2002 zullen ongeveer honderd (100) eenjarige, speci-
fieke, vernieuwende en/of experimentele projecten op
het gebied van de moderne en hedendaagse visuele
kunsten worden gefinancierd. Deze projecten kunnen (on-
der meer) betrekking hebben op coproducties, creatie en
verspreiding, opleiding van vakmensen, publicaties, mobili-

teit van kunstenaars en werken over thema’s van gemeen-
schappelijk Europees belang.

� Voor 2002 zullen ook ongeveer vijftien (15) eenjarige,
specifieke, vernieuwende en/of experimentele projec-
ten op het gebied van de podiumkunsten worden gefi-
nancierd:

� waarbij ofwel jonge auteurs, componisten en vertolkers
van muziek betrokken zijn die op tournee gaan in min-
stens twee van de bij het project betrokken deel-
nemende landen en die hun toegang tot zalen en er-
kende festivals (in het bijzonder die voor een jong pu-
bliek) bevorderen in elk van de twee betrokken deel-
nemende landen; of

� waarbij het gaat om de coproductie en/of het rondrei-
zen van werken op het gebied van toneel, dans en opera
in minstens twee van de bij het project betrokken deel-
nemende landen.

� Voor 2002 zullen ook ongeveer vijftien (15) eenjarige,
specifieke, vernieuwende en/of experimentele projec-
ten op het gebied van het cultureel erfgoed worden
gefinancierd waarbij ØØn van de volgende elementen aan
bod komt:

� de totstandbrenging van virtuele culturele routes en/of
virtuele tentoonstellingen in de digitale ruimte over
thema’s van Europees cultureel belang die kenmerkend
zijn voor een bepaalde periode of een bepaalde Euro-
pese artistieke stroming;

� de verwezenlijking van reizende tentoonstellingen die in
minstens twee van de aan het programma deelnemende
landen getoond worden, die voor een groot publiek
bestemd zijn en over thema’s van Europees cultureel
belang die kenmerkend zijn voor een bepaalde periode
of een bepaalde Europese artistieke stroming; of

� de uitvoering van een instandhoudings- en conser-
veringsprogramma ten behoeve van monumenten of
voorwerpen in minstens twee van de aan het pro-
gramma deelnemende landen, die van Europees belang
en kenmerkend zijn voor een bepaalde periode en/of
een bepaalde Europese artistieke stroming.

Er zal prioriteit worden verleend aan projecten van hoge
kwaliteit waarbij het grootste aantal culturele actoren uit
de verschillende deelnemende landen betrokken zijn en
die de grootst mogelijke verspreiding van hun activiteiten
bij het grote publiek verzekeren door gebruikmaking van
de meest geschikte � en in het bijzonder nieuwe � com-
municatiemiddelen.

MEERJARENPROJECTEN OP BASIS VAN MEERJARIGE SAMEN-
WERKINGSOVEREENKOMSTEN

Doel van de meerjarige samenwerkingsovereenkomsten is het
ontwikkelen van een structurele en duurzame samenwerking
op cultureel vlak tussen mensen die in de culturele sector actief
zijn. Daarom moeten de projecten in deze activiteitencategorie
een duurzaam multipliereffect hebben op Europees niveau.

Voor 2002 zullen ongeveer twaalf (12) meerjarige samen-
werkingsovereenkomsten op het gebied van moderne en
hedendaagse visuele kunsten worden gefinancierd. Er zal
ook ØØn (1) meerjarige samenwerkingsovereenkomst op het
gebied van boeken, lezen en vertalen worden gefinancierd.
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Deze categorie zal projecten aanmoedigen die vooral aandacht
richten op moderne en hedendaagse visuele kunst en ten min-
ste vier van de volgende acties omvatten:

� coproductie en internationale verspreiding van artistieke of
literaire werken en/of manifestaties;

� de organisatie van andere, op het publiek gerichte artistieke
of literaire manifestaties;

� de organisatie van initiatieven voor het uitwisselen van
ervaringen (zowel op academisch als praktisch niveau) en
bijscholing van specialisten;

� de promotie van de betrokken artistieke en literaire elemen-
ten;

� de organisatie van projecten gericht op de bewustmaking
van het publiek, het onderwijs en de verspreiding van ken-
nis;

� aangepast en vernieuwend gebruik van de nieuwe techno-
logiºen, ten behoeve van de deelnemers, de gebruikers en
het publiek;

� productie van educatieve boeken, gidsen, audiovisuele docu-
mentaires en multimediaproducten ter illustratie van het
onderwerp van de samenwerkingsovereenkomst.

De tentoonstellingen, artistieke en literaire manifestaties, uit-
gaven en producties moeten zodanig zijn opgezet en uit-
gevoerd dat zij voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk
en begrijpelijk zijn (met andere woorden ze zijn meertalig en
houden rekening met de beoogde doelgroepen).

Voor 2002 zullen ook ØØn of twee (1-2) meerjarige samen-
werkingsovereenkomsten op het gebied van de podium-
kunsten worden gefinancierd die een aantal initiatieven om-
vatten zoals:

� de gezamenlijke productie/organisatie en de presentatie in
meerdere landen van artistieke werken of manifestaties;

� de uitwisseling van ervaring en de bijscholing van specia-
listen;

� het gebruik van nieuwe technologieºn ten behoeve van de
deelnemers en het publiek;

� de productie van meertalige boeken, audiovisuele of multi-
mediaproducten ter illustratie van het onderwerp van de
samenwerkingsovereenkomst.

Voor 2002 zullen ook ØØn of twee (1-2) meerjarige samen-
werkingsovereenkomsten op het gebied van het culturele
erfgoed uit de oudheid worden gefinancierd die een grote
Europese uitstraling hebben en kenmerkend zijn voor een be-
paalde periode en/of een bepaalde Europese artistieke stroming
en een aantal initiatieven omvatten zoals:

� de gezamenlijke organisatie en internationale spreiding van
tentoonstellingen

� de restauratie van monumenten of voorwerpen in minstens
drie van de deelnemende landen, die het erfgoed vertegen-
woordigen van de gekozen periode en/of artistieke stro-
ming;

� het accentueren van de invloed/impact die de gekozen pe-
riode en/of artistieke stroming op Europa had;

� de uitwisseling van ervaring en de bijscholing van specia-
listen;

� het gebruik van nieuwe technologieºn ten behoeve van de
deelnemers en het publiek;

� de productie van meertalige boeken en audiovisuele of mul-
timediaproducten voor het grote publiek ter illustratie van
het onderwerp van de samenwerkingsovereenkomst.

Er zal prioriteit worden verleend aan projecten van hoge
kwaliteit waarbij het grootste aantal culturele actoren uit
de verschillende deelnemende landen betrokken zijn en
die de grootst mogelijke verspreiding van hun activiteiten
bij het grote publiek verzekeren door gebruikmaking van
de meest geschikte � en in het bijzonder nieuwe � com-
municatiemiddelen.

CULTURELE SAMENWERKINGSPROJECTEN IN DERDE LAN-
DEN DIE NIET AAN HET PROGRAMMA DEELNEMEN

In 2002 zullen in deze categorie tot vijf (5) projecten worden
gefinancierd die vooral aandacht besteden aan tentoonstellin-
gen ter bevordering van moderne en hedendaagse Euro-
pese visuele kunst in derde landen.

BOEKEN, LEZEN EN VERTALEN

� Steun aan ongeveer 50 projecten voor het vertalen van
literaire werken (fictie) van Europese auteurs van na 1950.
Voorrang zal worden verleend aan werken bestemd voor
kinderen en jonge lezers. Elk project moet minstens vier
en maximaal tien werken uit die categorie omvatten.

� Daarnaast zal ook steun worden verleend aan ongeveer 40
projecten voor de vertaling van monografieºn van mo-
derne of hedendaagse Europese kunstenaars en werken
over kunstgeschiedenis of kunsttheorie (van Europese au-
teurs). Elk project moet minstens vier en maximaal tien
werken uit die categorie omvatten.

� Er zal ook steun worden verleend aan ongeveer vijf (5)
eenjarige specifieke, vernieuwende en/of experimentele pro-
jecten waarbij uitgevers en auteurs zijn betrokken en die tot
doel hebben het terrein van e-boeken, elektronische publi-
catie en meertalige verspreiding te verkennen. Deze projec-
ten moeten ook aandacht besteden aan het vraagstuk van
het beheer van auteursrechten.

� Er zal ook steun worden verleend aan ongeveer vijf (5)
eenjarige specifieke, vernieuwende en/of experimentele pro-
jecten ter bevordering van de samenwerking op Europees
niveau gericht op de kwaliteitsverhoging van de professio-
nals op het gebied van de vertaling van literaire werken.

Acties met betrekking tot culturele manifestaties met een
Europese of internationale dimensie en Europese labora-
toria voor het erfgoed (Actie 3 van het programma) ma-
ken geen deel uit van deze oproep tot het indienen van
voorstellen.
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BIJLAGE A

ALGEMENE OPMERKINGEN BETREFFENDE DEZE OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN

TERMINOLOGIE

� ÐOrganisator/projectleider�: om als de organisator of de leider van het project te worden beschouwd, moet de
initiatiefnemer, die afkomstig is uit een land dat aan het programma deelneemt, optreden als de wettige medeonder-
tekenaar van het contract dat de Europese Commissie aanbiedt. Dat komt naast de specifieke en essentiºle betrok-
kenheid en de coördinerende rol bij ontwikkeling en uitvoering van het project en de financiering ervan (dat
betekent een gegarandeerde bijdrage, uit eigen middelen of zelf gegenereerd, ter hoogte van ten minste 5 % van
het totale budget).

� ÐMedeorganisator�: om als medeorganisator te worden beschouwd, moeten de betrokkenen, afkomstig uit een land
dat aan het programma deelneemt, een nauwkeurig gedefinieerde en essentiºle rol vervullen bij zowel de ontwik-
keling, de uitvoering en de financiering van het project (dat betekent een gegarandeerde bijdrage, uit eigen middelen
of zelf gegenereerd, ter hoogte van ten minste 5 % van het totale budget). De betrokkenheid van de medeorgani-
satoren moet in de subsidieaanvraag van het project duidelijk worden aangegeven.

� ÐPartner�: om als een partner te worden beschouwd, moet de betrokkene deelnemen aan de activiteiten van het
project zonder dat hij een nauwkeurig gedefinieerde en essentiºle rol of een coördinerende rol bij zowel de
ontwikkeling, de uitvoering of de financiering van het project hoeft te vervullen.

� ÐJaarproject�: om als een jaarpoject in aanmerking te komen, moeten projecten een duur hebben van maximaal
twaalf maanden, en moeten er medeorganisatoren betrokken zijn uit ten minste drie landen die aan het programma
deelnemen.

� Ð(Meerjarige) samenwerkingsovereenkomst�: om in aanmerking te komen, moet dit soort projecten een duur hebben
van ten minste 24 maanden en ten hoogste 36 maanden, en moeten er medeorganisatoren betrokken zijn uit ten
minste vijf landen die aan het programma deelnemen.

De projecten zijn gebaseerd op een gemeenschappelijk document opgemaakt in een in ØØn van de deelnemende landen
erkende juridische vorm, ondertekend door alle medeorganisatoren. Dit document bevat een mauwkeurige beschrijving
van de doelstellingen van het project, van de voor het verwezenlijken daarvan beoogde activiteiten en van de rol van elk
van de medeorganisatoren bij de ontwikkeling en de uitvoering van het project.

SUBSIDIABILITEITSPERIODE VOOR DE UITGAVEN VAN DE PROJECTEN

� De periode waarin uitgaven van projecten voor steun in aanmerking komen, begint ten vroegste op 1 april 2002.
Geen enkele activiteit die voor die datum plaatsvindt, komt voor steun in aanmerking. Voor jaarprojecten en
culturele samenwerkingsprojecten in derde landen die niet aan het programma deelnemen, loopt de periode waarin
uitgaven van projecten voor steun in aanmerking komen maximaal twaalf maanden vanaf de datum waarop beide
partijen het aangeboden contract hebben ondertekend.

Voor meerjarige samenwerkingsprojecten loopt de periode waarin uitgaven van projecten voor steun in aanmerking
komen minstens 24 maanden en maximaal 36 maanden vanaf de datum waarop beide partijen het aangeboden
contract hebben ondertekend.

� Gedurende de uitvoering van het project komen alleen uitgaven voor steun in aanmerking die gedaan worden door
organisatoren, medeorganisatoren en partners uit landen die aan het programma deelnemen. De enige uitzondering
vormen projecten voor culturele samenwerking in derde landen die niet aan het programma deelnemen. In dat geval
komen ook de uitgaven verricht door de medeorganisatoren uit het derde land voor steun in aanmerking.

DEADLINES VOOR HET INDIENEN VAN SUBSIDIEAANVRAGEN

� Voor jaarprojecten is de deadline voor het indienen van susidieaanvragen 15 november 2001.

� Voor meerjarenprojecten is de deadline voor het indienen van subsidieaanvragen 30 november 2001.

DUUR VAN DE PROJECTEN

Met uitzondering van de projecten op basis van samenwerkingsovereenkomsten moeten alle projecten een looptijd
hebben van maximaal twaalf maanden en moeten alle projecten in 2002 een aanvang nemen.
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BIJLAGE B

SUBSIDIABILITEITS- EN UITSLUITINGSCRITERIA

ALGEMENE UITSLUITINGSCRITERIA DIE OP IN HET KADER VAN DEZE OPROEP INGEDIENDE PROJECTEN VAN
TOEPASSING ZIJN

De volgende projecten komen niet in aanmerking:

� projecten die door individuele personen zijn ingediend;

� projecten die vóór 1 januari 2002 of na 15 november 2002 beginnen (1);

� projecten die commerciºle en op winst gerichte doelstellingen nastreven;

� projecten die reeds steun hebben gekregen in het kader van een ander communautair programma;

� projecten die zijn ingediend door culturele actoren die als organisatoren of medeorganisatoren in het kader van een
samenwerkingsovereenkomst in 2000 of 2001 reeds steun hebben ontvangen;

� projecten die niet over een sluitende en duidelijk gedetailleerde begroting beschikken (totale uitgaven = totale
inkomsten);

� projecten die niet op het standaardformulier zijn ingediend, alsook projecten die per elektronische post of fax of op
een met de hand ingevuld formulier zijn ingediend;

� projecten die niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend (de datum van de poststempel of de datumstempel van
het koeriersbedrijf wordt beschouwd als de datum van indiening);

� projecten waarbij op het aanvraagformulier niet is aangegeven op welke categorie van actie (bijvoorbeeld jaar-
projecten, meerjarenprojecten of literaire vertalingen) de aanvraag betrekking heeft;

� projecten waarvoor niet duidelijk is aangegeven welk van de drie hierboven vermelde meerjarenthema’s het project
hoofdzakelijk betreft;

� projecten waarbij niet het voor de desbetreffende soort actie vereiste aantal medeorganisatoren betrokken is;

� samenwerkingsprojecten die zijn ingediend door een actor uit ØØn van de tien kandidaat-lidstaten uit Midden- en
Oost-Europa en waarbij niet ten minste ØØn medeorganisator uit een EU-lidstaat is betrokken;

� projecten die niet voldoen aan de definities van de termen Ðorganisator�, Ðmedeorganisator�, Ðjaarproject� of Ðsamen-
werkingsovereenkomst� die voor deze oproep tot het indienen van voorstellen gelden;

� projecten die in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend, en door de Unesco of
de Raad van Europa georganiseerd of medegeorganiseerd worden.

ALGEMENE CRITERIA EN FINANCIERINGSVOORWAARDEN WAARAAN IN HET KADER VAN DEZE OPROEP INGE-
DIENDE PROJECTEN MOETEN VOLDOEN

Aanvragers en medeorganisatoren

a) Aanvragers (coördinatoren) en medeorganisatoren moeten:

� culturele organisaties uit de particuliere of publieke sector zijn met een eigen rechtsvorm. Hun hoofdactiviteit
moet van culturele aard zijn. Ze moeten zowel aan de ontwikkeling als aan de uitvoering van het project
meewerken en een significante financiºle bijdrage aan het budget van het project leveren (2);

� organisaties (3) zijn uit een van de landen die aan het programma deelnemen;

� de 15 lidstaten van de Europese Unie (Belgiº, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Ierland, Italiº, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden);
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� de drie landen van de EER/EVA (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) (1);

� de tien volgende Midden- en Oost-Europese landen (2): Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen,
Roemeniº, Sloveniº, Slowakije en Tsjechiº.

b) De aanvragers en medeorganisatoren moeten tevens:

� over voldoende operationele capaciteit beschikken om het project met succes, tijdig en overeenkomstig het
voorstel uit te voeren en te voltooien;

� bewijzen dat zij financieel levensvatbaar zijn (door indiening van kopieºn van de goedgekeurde jaarrekening van
de drie vorige boekjaren) en er een hoge beroepsethiek op nahouden (door indiening van kopieºn van de statuten
van de organisatie die het project coördineert en van de medeorganisatoren, en van het curriculum vitae van de
projectleider);

� het programma Cultuur 2000 en het vademecum voor subsidies van de Europese Commissie in acht nemen (zie
het internetadres:

http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.html);

c) Projectactiviteiten die voor steun in aanmerking komen, zijn die activiteiten in het kader van het voorstel die
beginnen na de datum van ondertekening door beide partijen van het door de Europese Commissie aangeboden
contract.

SPECIFIEKE CRITERIA EN FINANCIERINGSVOORWAARDEN WAARAAN IN HET KADER VAN DEZE OPROEP INGE-
DIENDE JAARPROJECTEN MOETEN VOLDOEN

Financieringsvoorwaarden voor jaarprojecten

De aan elk project toegekende steun bedraagt ten minste 50 000 EUR en ten hoogste 150 000 EUR en maakt in geen
geval meer uit dan 50 % van het totale voor steun in aanmerking komende budget van het project.

Criteria waaraan jaarprojecten moeten voldoen

Bij de projecten moeten medeorganisatoren betrokken zijn uit ten minste drie (3) verschillende landen die aan het
programma deelnemen. Bijzonder belang wordt toegekend aan de rol van de medeorganisatoren bij de ontwikkeling, de
uitvoering en de financiering van het project.

Om als medeorganisator te worden beschouwd, moeten de betrokkenen, afkomstig uit een land dat aan het programma
deelneemt, een nauwkeurig gedefinieerde en essentiºle rol vervullen bij zowel de ontwikkeling, de uitvoering en de
financiering van het project (dat betekent een gegarandeerde bijdrage, uit eigen middelen of zelf gegenereerd, ter hoogte
van ten minste 5 % van het totale budget). De betrokkenheid van de medeorganisatoren moet in de subsidieaanvraag van
het project duidelijk worden aangegeven.

SPECIFIEKE CRITERIA EN FINANCIERINGSVOORWAARDEN WAARAAN IN HET KADER VAN DEZE OPROEP INGE-
DIENDE MEERJARENPROJECTEN MOETEN VOLDOEN

Financieringsvoorwaarden voor meerjarenprojecten

De aan elk project toegekende steun mag niet meer bedragen dan 60 % van het totale voor steun in aanmerking
komende budget van de culturele samenwerkingsovereenkomst. De betaling gebeurt in fasen tijdens de looptijd van de
overeenkomst en bedraagt ten hoogste 300 000 EUR per jaar.

Het totaalbedrag aan communautaire steun kan met hoogstens 20 % worden verhoogd (d.w.z. 20 % van 60 %) om de
beheerskosten van de overeenkomst te dekken. Deze mogelijkheid geldt alleen voor nieuwe culturele samenwerkings-
overeenkomsten die specifiek worden gesloten om het ingediende project te kunnen uitvoeren.

Op het einde van elk jaar moeten een technisch voortgangsrapport over de tot op dat ogenblik uitgevoerde activiteiten
en de gedetailleerde jaarlijkse reºle kosten ervan worden ingediend. De tussentijdse uitbetaling van de communautaire
steun vindt pas plaats nadat de Commissie deze lijst heeft ontvangen en goedgekeurd.

Criteria waaraan meerjarenprojecten moeten voldoen

Om in aanmerking te komen, moeten deze projecten een duur hebben van ten minste 24 maanden en ten hoogste 36
maanden en moeten er medeorganisatoren betrokken zijn uit ten minste vijf landen die aan het programma deelnemen.

NLC 230/10 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 15.8.2001

(1) Overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgesteld in de EER-overeenkomsten of in de aanvullende protocollen in verband met de
participatie aan communautaire programma’s die met deze landen zijn afgesloten.

(2) Het laatste gedeelte geldt onder voorbehoud van afronding van de procedure voor de goedkeuring door de associatieraden van de
specifieke besluiten, uit hoofde waarvan deze kandidaat-lidstaten vanaf het jaar 2001 aan het programma kunnen deelnemen.



Om als medeorganisator te worden beschouwd, moeten de betrokkenen, afkomstig uit een land dat aan het programma
deelneemt, een nauwkeurig gedefinieerde en essentiºle rol vervullen bij zowel de ontwikkeling, de uitvoering en de
financiering van het project (dat betekent een gegarandeerde bijdrage, uit eigen middelen of zelf gegenereerd, ter hoogte
van ten minste 5 % van het totale budget). De betrokkenheid van de medeorganisatoren moet in de subsidieaanvraag van
het project duidelijk worden aangegeven.

De projecten zijn gebaseerd op een gemeenschappelijk document opgemaakt in een in ØØn van de deelnemende landen
erkende juridische vorm, ondertekend door alle medeorganisatoren. Dit document bevat een nauwkeurige beschrijving
van de doelstellingen van het project, van de voor het verwezenlijken daarvan beoogde activiteiten en van de rol van elk
van de medeorganisatoren bij de ontwikkeling en de uitvoering van het project.

SPECIFIEKE CRITERIA EN FINANCIERINGSVOORWAARDEN WAARAAN IN HET KADER VAN DEZE OPROEP
INGEDIENDE PROJECTEN VOOR LITERAIRE VERTALINGEN MOETEN VOLDOEN

Financieringsvoorwaarden voor vertaalprojecten

Het aan elk vertaalproject toegekende steunbedrag dekt het honorarium van de vertaler(s) tot maximaal 50 000 EUR en
maakt in geen geval meer uit dan 60 % van de totale kosten van de publicatie. In bepaalde, goed gemotiveerde gevallen
kan het steunbedrag hoger zijn dan 50 000 EUR. Er moet een uitsplitsing van de totale productie-uitgaven worden
ingediend waarin de kosten voor vertaling duidelijk worden aangegeven.

Criteria waaraan vertaalprojecten moeten voldoen

Prioriteit wordt toegekend aan werken die zijn geschreven in of worden vertaald naar de minst verspreide Europese
talen, waaronder de regionale talen.

Het te vertalen werk moet reeds gepubliceerd zijn.

De werken mogen niet eerder in de doeltaal zijn vertaald.

Met de vertaling mag ten vroegste op april 2002 worden begonnen.

De vertaling moet uiterlijk op 30 november 2003 worden gepubliceerd.

De door de uitgevers, afzonderlijk of in samenwerking, ingediende aanvragen omvatten de vertaling van ten minste vier
en ten hoogste tien in aanmerking komende werken.

SPECIFIEKE CRITERIA EN FINANCIERINGSVOORWAARDEN WAARAAN IN HET KADER VAN DEZE OPROEP
INGEDIENDE SAMENWERKINGSPROJECTEN IN DERDE LANDEN MOETEN VOLDOEN

Financieringsvoorwaarden voor samenwerkingsprojecten in derde landen

Het aan elk project toegekende bedrag beloopt ten minste 50 000 EUR en ten hoogste 150 000 EUR en maakt in geen
geval meer uit dan 50 % van het totale voor steun in aanmerking komende budget van het project.

Voorwaarden waaraan samenwerkingsprojecten in derde landen moeten beantwoorden

De manifestaties vinden plaats in een derde land dat niet aan het programma deelneemt. Ze worden gezamenlijk
uitgevoerd door ten minste drie culturele instellingen uit de publieke sector of andere culturele actoren uit ten minste
drie van de landen die aan het programma deelnemen en een culturele instelling uit de publieke sector of een of meer
culturele actoren van en in het betrokken derde land.

Ten minste ØØn van de drie culturele instellingen uit de publieke sector of andere culturele actoren van de landen die aan
het programma deelnemen, moet in het betrokken derde land zijn gevestigd.

Projectvoorstellen voor deze acties worden door de bevoegde autoriteiten van het land dat het project coördineert via
hun permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie bij de Commissie ingediend.

Om als medeorganisator te worden beschouwd, moeten de actoren, afkomstig uit een land dat aan het programma
deelneemt, een nauwkeurig gedefinieerde en essentiºle rol vervullen bij zowel de ontwikkeling, de uitvoering als de
financiering van het project (gegarandeerde financiºle participatie met eigen of zelf gegenereerde middelen ten belope
van ten minste 5 % van het totale budget). De rol van de medeorganisatoren moet duidelijk in de subsidieaanvraag van
het project worden aangegeven.
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BIJLAGE C

PROCEDURES EN CRITERIA VOOR DE SELECTIE VAN DE PROJECTEN

PROCEDURE VOOR DE SELECTIE VAN PROJECTEN

De procedure voor de selectie van de projecten omvat drie fasen:

1. Vastelling van de ontvankelijkheid

De ingediende projecten worden gecontroleerd om te garanderen dat ze volledig beantwoorden aan de algemene en
specifieke criteria en financieringsvoorwaarden en niet onder de uitsluitingscriteria (zoals vasgesteld in bijlage B)
vallen (1). Er zal ook een controle worden uitgevoerd om te garanderen dat de volgende voorwaarden zijn vervuld.

De aanvragen moeten de volgende stukken bevatten:

� het ondertekende en gedateerde aanvraagformulier;

� het ontvangstbewijs met het adres van de organisatie die het project coördineert;

� in bijlage 1, een gecertificeerde kopie van de statuten van de organisatie die het project coördineert of een ander
belijkwaardig document, alsook de statuten van de medeorganisatoren (met uitzondering van organisaties uit de
publieke sector);

� in bijlage 2, het curriculum vitae van de persoon die met de algemene coördinatie van het werkprogramma is belast
(de projectleider);

� in bijlage 3, het recente verslag over de activiteiten van de organisatie die het project coördineert en van de
medeorganisatoren (met uitzondering van organisaties uit de publieke sector);

� in bijlage 4, de goedgekeurde balans van de drie laatste boekjaren van de organisatie die het project coördineert en
van de medeorganisatoren (behalve als ze nog geen drie jaar actief zijn � in dat geval moet de goedgekeurde balans
worden bijgevoegd voor de tijd dat de organisatie bestaat �, en met uitzondering van organisaties uit de publieke
sector).

� De volgende stukken moeten enkel bij aanvragen voor vertaalprojecten worden gevoegd:

� in bijlage 5, een kopie van het origineel;

� in bijlage 6, een kopie van de vertaalrechten;

� in bijlage 7, een kopie van de overeenkomst tussen de uitgever en de vertaler(s) van het werk;

� in bijlage 8 de begroting van de totale publicatiekosten waarin duidelijk de kosten voor vertaling worden
aangegeven;

� in bijlage 9, het curriculum vitae van de vertaler(s);

� in bijlage 10, een gedateerde en ondertekende verklaring waarin de uitgever zich ertoe verbindt de naam van de
vertaler in het vertaalde werk te vermelden, evenals het feit dat de vertaling met steun van de Europese Unie tot
stand is gekomen.

� Uitsluitend voor de projecten voor ÐSamenwerkingsovereenkomsten�:

� in bijlage 11, de tekst van de samenwerkingsovereenkomst (met een beschrijving van de uit te voeren acties,
ondertekend door de medeorganisatoren), in een juridische vorm die in ØØn van de landen die aan het pro-
gramma deelnemen, is erkend.

Deze controles worden strikt toegepast en projecten die de hierboven genoemde documenten niet bevatten, zullen niet
als subsidiabele projecten in aanmerking worden genomen.

2. Evaluatie en selectie

Projecten worden beoordeeld op basis van de criteria van het programma Cultuur 2000, zoals in deze oproep nauw-
keurig beschreven.
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De Commissie maakt haar selectie na het advies te hebben ingewonnen van een groep onafhankelijke, door de deel-
nemende landen voorgedragen deskundigen en na raadpleging van het comitØ van vertegenwoordigers van de lidstaten.

De vertegenwoordigers van de EER/EVA-landen (Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) nemen aan de vergaderingen van
het comitØ deel met dezelfde rechten en plichten als de lidstaten, met uitzondering van het stemrecht.

De vertegenwoordigers van de tien hierboven genoemde kandidaat-lidstaten nemen aan de vergaderingen van het comitØ
deel als waarnemers voor de punten die hen aangaan. Tijdens de behandeling van de andere punten zijn zij niet
aanwezig. Ze hebben geen stemrecht.

3. Resultaten

De resultaten van de selectieprocedure worden bekendgemaakt wanneer de officiºle selectieprocedure is afgerond. Vóór
die datum wordt geen informatie verstrekt over beslissingen aangaande individuele projecten.

BEOORDELINGSCRITERIA

Alle subsidiabele projecten die in het kader van Cultuur 2000 worden ingediend, worden door een groep van onaf-
hankelijke deskundigen beoordeeld. Op basis van deze beoordeling worden de successvolle projecten geselecteerd. (Zie
de procedure voor de selectie van de projecten hierboven). De projecten worden beoordeeld aan de hand van vast-
gestelde standaardcriteria.

Deze criteria hebben vooral betrekking op die elementen van een voorstel die als essentieel worden beschouwd voor de
ontwikkeling en uitvoering van een project van hoge kwaliteit, dat een echte toegevoegde Europese waarde vertegen-
woordigt en de doelstellingen van het programma dient.

Alle actoren moeten bij het formuleren van voorstellen voor indiening rekening houden met de belangrijkste beginselen
die aan de beoordeling ten grondslag liggen.

De redenering achter de beoordelingscriteria is:

Europese toegevoegde waarde: als projecten met echte Europese toegevoegde waarde worden beschouwd projecten
waarvan doelstellingen, methodiek en de aard van de samenwerking verder rijken dan lokale, regionale of zelfs nationale
belangen en die iets op het specifieke Europees niveau willen verwezenlijken. Aandacht zal vooral worden besteed aan
projecten die daar blijk van geven.

Voor deze oproep tot het indienen van voorstellen en voor de evaluatie zullen de volgende factoren in
aanmerking worden genomen om de Europese toegevoegde waarde van een project te beoordelen:

� het aantal deelnemende landen: wanneer meerdere projecten door de groep van onafhankelijke deskundigen kwa-
litatief als gelijkwaardig worden beoordeeld, zal de voorkeur worden gegeven aan die projecten waarbij een zo groot
mogelijk aantal medeorganisatoren en/of partners betrokken is uit de verschillende landen die aan het programma
deelnemen;

� de representativiteit van de betrokken organisaties met betrekking tot de sector die aan bod komt, de voorgestelde
activiteiten en hun relevatie voor het beoogde publiek/de begunstigden;

� de deskundigheid en de ervaring van de personen die betrokken zijn bij het beheer en de uitvoering van het project,
afhankelijk van de categorie/de activiteiten die aan bod komen;

� het feit of met de voorgestelde activitieten een Europees beoogd publiek/Europese begunstigden wordt/worden
bereikt;

� de omvang van het beoogde publiek/het aantal begunstigden dat met de voorgestelde activiteiten wordt bereikt (dit
is van bijzonder belang voor rondreizende activiteiten en voor podiumkunsten);

� de relevantie van het beoogde publiek/de begunstigden dat/die met de voorgestelde activiteiten wordt/worden bereikt
voor de doelstellingen van het programma zoals die zijn vastgesteld in artikel 1 van Besluit nr. 508/2000/EG en
voor de doelstellingen die verband houden met de jaarlijks vastgestelde prioritaire sector en met de meerjarendoel-
stellingen zoals die in de oproep tot het indienen van voorstellen zijn uiteengezet;

� de mogelijkheden voor voortgezette samenwerking, verdere activiteiten of blijvende voordelen van de voorgestelde
activiteiten op Europees niveau.
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Kwaliteit: bijzondere aandacht zal worden besteed aan projecten die door het niveau van samenwerking tussen
partners, de consistentie bij toepassing en methodiek, de duidelijkheid van het budget, het voorgestelde projectmanage-
ment en de originaliteit van de aanpak duidelijk aantonen dat hun voorstel niet alleen de criteria en de doelstellingen
van het programma eerbiedigt, maar ook tot een dienovereenkomstig goede afronding kan worden gebracht.

Voor deze oproep tot het indienen van voorstellen en voor de evaluatie zullen de volgende factoren in
aanmerking worden genomen om de kwaliteit van een project te beoordelen:

� de rol van de medeorganisatoren bij de ontwikkeling, uitvoering en financiering van de projecten;

� de relevantie van de voorgestelde acties voor de doelstellingen van het programma zoals die zijn vastgesteld in
artikel 1 van Besluit nr. 508/2000/EG en voor de doelstellingen die verband houden met de jaarlijks vastgestelde
prioritaire sector en met de meerjarendoelstellingen zoals die in de oproep tot het indienen van voorstellen zijn
uiteengezet;

� de relevantie van de voorgestelde acties voor het beoogde publiek/de begunstigden;

� de verhouding tussen de voorgestelde acties en het budget en het personeel dat beschikbaar is om het voorstel uit te
voeren;

� de helderheid van de begroting en de duidelijke verhouding tussen de bedragen die aan de activiteiten worden
toegekend, de aard van de activiteiten en de methodiek voor de uitvoering van de activiteiten.

Innovatie en creativiteit: bijzondere aandacht zal worden besteed aan projecten die in hun benadering, hun per-
spectief, hun methodiek of de aard van de samenwerking als vernieuwend en creatief worden beschouwd.

BIJLAGE D

FINANCI¸LE EN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

SUBSIDIABILITEIT VAN DE UITGAVEN EN VOORWAARDEN VOOR HET VERLENEN VAN COMMUNAUTAIRE
STEUN

Subsidiabele uitgaven (1)

Voor jaarprojecten en projecten voor culturele samenwerking in derde landen die niet aan het programma deelnemen,
worden uitgaven in aanmerking genomen die verband houden met activiteiten die ten vroegste plaatsvinden vanaf 1
april 2002.

Voor projecten op basis van samenwerkingovereenkomsten worden uitgaven in aanmerking genomen die verband
houden met activiteiten die ten vroegste plaatsvinden vanaf 1 april 2002.

Alleen onderstaande uitgaven komen voor subsidiºring in aanmerking, voorzover zij volgens de marktregels effectief
worden geboekt en gevaloriseerd en voorzover zij identificeerbaar en controleerbaar zijn. Het moet gaan om directe
kosten (direct door de actie gegenereerd en onontbeerlijk voor de uitvoering daarvan, gelet op het beginsel van de
kosteneffectiviteit):

� personeelskosten uitsluitend voor de uitvoering van het project;

� reis- en verblijfkosten in verband met de uitvoering van het project (vergaderingen, Europese bijeenkomsten,
opleidingen, enz.);

� kosten in verband met de organisatie van conferenties (huur van zalen, vertolking, enz.);

� publicatie- en verspreidingskosten;

� uitrustingskosten (bij de aanschaf van duurzaam materiaal kan alleen de jaarlijkse afschrijving daarvan in rekening
worden gebracht);

� kosten voor verbruiksartikelen en benodigdheden;

� telecommunicatiekosten;

� kosten in verband met verzekeringen, huur van ruimten en uitrusting, auteursrechten (waaronder royalty’s), fol-
low-up van de acties, haalbaarheidsstudies, technisch management en werkingskosten en kosten voor coördinatie,
vergoedingen van kunstenaars.

Niet subsidiabele uitgaven

De volgende uitgaven kunnen in geen geval in aanmerking worden genomen:

� vaste kapitaalkosten;

� voorzieningen van algemene aard (voor eventuele toekomstige verliezen of schulden);
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� schulden;

� debetrente;

� dubieuze schuldvorderingen;

� wisselkoersverliezen, behalve wanneer dit specifiek als uitzondering wordt aangemerkt;

� extravagante uitgaven;

� kosten voor de verwezenlijking van materiaal en publicaties voor commerciºle doeleinden; monografieºn, verzame-
lingen, tijdschriften, platen, cd’s, video’s, cd-i’s en cd-roms worden evenwel in aanmerking genomen wanneer zij een
integrerend deel uitmaken van het ingediende project;

� investerings- en exploitatiekosten van culturele organisaties die niet volledig bij het ingediende project betrokken
zijn;

� in geen geval bijdragen in natura (inbreng van terreinen, van vastgoed of van gedeelten daarvan, van duurzaam
uitrustingsmateriaal, van grondstoffen, van niet-bezoldigd vrijwilligerswerk).

FINANCI¸LE EN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

1. Duur van het project

De doelstellingen van het project moeten duidelijk en nauwkeurig gedefinieerd zijn en binnen een realistische termijn
verwezenlijkt kunnen worden. Deze termijn mag de in het kader van elke actie vastgestelde duur niet overschrijden. Dat
wil zeggen een termijn van maximaal twaalf maanden

� voor jaarlijkse samenwerkingsprojecten en

� voor projecten voor ÐSamenwerkingsacties op het gebied van cultuur in derde landen die niet aan het programma
deelnemen�,

en van ten minste 24 maanden en ten hoogste 36 maanden voor projecten voor ÐSamenwerkingsovereenkomsten�.

De begin- en einddatum van het project moeten duidelijk worden vermeld.

2. Contractuele voorwaarden

De Gemeenschap verleent steun in het kader van een overeenkomst tussen de Commissie en de organisatie die het
project coördineert (de begunstigde). De Commissie kan aan het verlenen van de subsidie een voorwaarde verbinden,
namelijk dat de begunstigde en de andere bij het project betrokken partners een overeenkomst sluiten over de uitvoering
van het project (met inbegrip van de financiºle bepalingen). De begunstigden moeten zich strikt houden aan de op dit
gebied geldende regels. De Commissie hecht zeer groot belang aan een goed administratief en financieel beheer van de
projecten.

De Commissie kan niet wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor projecten die financiºle steun hebben ontvangen. De
financiºle steun van de Commissie is geen vordering op de Commissie en kan bijgevolg niet aan derden worden
overgedragen.

3. Naleving van de termijnen

De in de overeenkomst vermelde termijnen moeten strikt in acht worden genomen. Mocht het project vertraging
oplopen, dan kan in uitzonderlijke gevallen ØØn verlenging van de contractperiode worden toegestaan. In de officiºle
aanvraag, die minstens twee maanden vóór het einde van de in de overeenkomst genoemde periode moet worden
ingediend, moeten de gewenste verlengingsduur en de redenen voor de vertraging worden vermeld, en moeten ook
duidelijk de voorgestelde gewijzigde termijnen en de budgettaire gevolgen worden aangegeven. Aanvragen zullen op hun
verdienste worden onderzocht en indien een verlenging wordt toegestaan, zal aan de begunstigde een wijzigingsover-
eenkomst ter ondertekening worden toegestuurd.

Elke vertraging die tot gevolg heeft dat een project wordt afgerond na de vastgestelde voltooiingsdatum en die niet is
onderworpen aan een wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst waarmee de Commissie zoals hierboven uitgelegd
op voorhand heeft ingestemd, zal tot gevolg hebben dat de steun wordt beperkt doordat de uitgaven die niet in
aanmerking komen en die met name na de afgesproken voltooiingsdatum zijn verricht, worden geschrapt.

4. Medefinanciering

De communautaire steun uit hoofde van het programma wordt toegekend na overlegging van schriftelijke en bindende
bewijsstukken in verband met de significante financiºle bijdrage (toegezegd bedrag) van de medeorganisatoren voor de
verwezenlijking van het project.

5. Betaling van de subsidie

In de regel worden de subsidies in twee branches betaald (met uitzondering van vertaalprojecten, waarvoor de subsidie
aan het einde van het project in ØØn tranche wordt betaald). De eerste tranche wordt binnen twee maanden na de
ondertekening van de overeenkomst gestort. De betaling van de tweede tranche is afhankelijk van de goedkeuring door
de Commissie van het activiteitenverslag en het financieel verslag.
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Voor de meerjarige samenwerkingsovereenkomsten geldt dat de betaling van de jaarlijkse subsidie ook in twee tranches
plaatsvindt.

Aangezien de bijdrage van de Commissie een bepaald percentage van de totale geschatte kosten bedraagt, zal de
uiteindelijke betaling op basis van de opgegeven werkelijke, in aanmerking komende kosten worden berekend. Daarbij
zal met andere ontvangen bijdragen of een eventuele eigen inbreng van de initiatiefnemer van het project rekening
worden gehouden. Indien de totale werkelijke kosten lager uitvallen dan het geschatte totale bedrag, zal de Commissie
haar bijdrage evenredig verlagen en, zo nodig, het te veel betaalde terugvorderen. De projecten mogen in geen geval tot
winst leiden.

6. Algemene bepalingen

De Commissie voert inspecties en oefent financiºle controle uit op het gebruik van de aan de begunstigden verstrekte
subsidies.

In geval van het geheel of gedeeltelijke achterhouden door een aanvrager van informatie die van invloed kan zijn op de
definitieve beslissing van de Commissie, wordt de aanvraag automatisch gediskwalificeerd. Indien dit in een later stadium
wordt ontdekt, kan de Commissie de subsidieovereenkomst eenzijdig verbreken en bovendien de volledige terugbetaling
eisen van alle door de begunstigde in het kader van deze subsidieovereenkomst ontvangen bedragen.

VERSLAGEN EN EINDAFREKENING

Na afloop van het project waarvoor communautaire steun is verleend, moeten de organisatoren een activiteitenverslag
(met inberip van de eindafrekening) over de resultaten ervan overleggen en de Europese Commissie te allen tijde alle
informatie kunnen verstrekken die nodig is om het project te evalueren. Dit verslag, dat een beknopte maar volledige
beschrijving van de resultaten van de activiteiten van het project moet bevatten, moet tevens vergezeld gaan van alle
eventueel gerealiseerde publicaties.

Dit document moet tevens een door elke medeorganisator opgesteld verslag bevatten waaruit blijkt wat in alla stadia van
de uitvoering van het project zijn bijdrage is geweest.

Als een actie winstgevend wordt, moeten de door de Commissie toegekende middelen worden terugbetaald tot het
bedrag van de gemaakte winst. Indien de daadwerkelijk gemaakte kosten lager uitvallen dan de oorspronkelijke raming,
verminderd de Commissie haar bijdrage naar rata van het verschil tussen de twee uitkomsten. Het is dan ook in het
belang van de aanvrager om een redelijke kostenraming in te dienen.

PUBLICITEIT

De organisatoren van de geselecteerde projecten zijn contractueel verplicht met alle passende middelen en op grond van
de in de overeenkomst gespecificeerde voorwaarden tijdens de looptijd van het project bekendheid te geven aan de door
de Europese Unie in het kader van deze actie toegekende steun, en er naderhand melding van te maken in alle
publicaties en in alle al dan niet duurzaam informatiemateriaal. Zowel het tussentijds als het eindverslag moet bewijzen
bevatten van de bekendheid die aan de communautaire steun is gegeven.

AANVRAGEN

De oproep tot het indienen van voorstellen en de subsidieaanvraagformulieren staan op de server Europa op internet, op
het onderstaande adres:

http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.html

De subsidieaanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij de contactpunten ÐCultuur� in de lidstaten en de EER/EVA-
landen (zie bijlage E), bij de vertegenwoordigingen van de Europese Commissie in de lidstaten, bij de delegaties van de
Europese Unie in de EER/EVA-landen, in de tien kandidaat-lidstaten en bij de eenheid Ontwikkeling van het cultuurbeleid
� Programma ÐCultuur 2000�, op het onderstaand adres:

Europese Commissie
Ontwikkeling van het cultuurbeleid � Kaderprogramma ÐCultuur 2000�
B-100 � Kamer 5/21
Wetstraat 200
B-1049 Brussel.

De aanmeldingen moeten naar behoren worden ingevuld en op het standaardformulier worden ingediend. Per e-mail of
per fax verstuurde aanvragen worden niet in aanmerking genomen. Met de hand geschreven aanvragen worden evenmin
aanvaard.

De aanmeldingen moeten ten laatste worden verzonden op 15 november 2001 voor alle jaarprojecten en 30 november
2001 voor alle meerjarige projecten voor samenwerkingsovereenkomsten (het poststempel of het stempel van het
koeriersbedrijf geldt als bewijs).

De datum dient strikt te worden nageleefd; verlenging van de termijn kan in geen geval worden toegestaan.
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BIJLAGE E

1. Begroting van het programma ÐCultuur 2000�

De financiºle middelen voor de uitvoering van het programma Cultuur 2000 voor de periode van 1 januari 2002 tot en
met 31 december 2004 bedragen 167 miljoen EUR.

De kredieten voor het derde begrotingsjaar van het programma (2002) bedragen in totaal ongeveer 31 miljoen EUR.

2. Lijst van contactpuncten ÐCultuur� in Europa

Belgiº

Vlaamse Gemeenschap

Theo van Malderen
VCVO vzw
Gallaitstraat 86
B-1030 Brussel
Tel. (32-2) 215 27 08
Fax (32-2) 215 80 75
e-mail: theo.van.malderen@socius.be
http://www.socius.be

Franse en Duitstalige Gemeenschap

Claudine Lison
Wallonie-Bruxelles ThØatre
Boulevard Adolphe Max, 13
B-1000 Bruxelles
TØl. (32-2) 219 39 08 of 219 28 55
Fax (32-2) 219 45 74
e-mail: Wbt@online.be
http://www.pcceurope.be/

Denemarken

Cultural Contact Point Denmark
Rasmus Wiinstedt Tscherning
Medie- og Tilskudssekretariat
Nybrogade 10
DK-1203 Copenhagen K
Tel. (45) 33 92 30 40
Fax (45) 33 14 64 28
e-mail: ccp@kulturtilskud.dk
http://www.kulturtilskud.min.dk

Duitsland

Sabine Bornemann
Cultural Contact Point
c/o Deutscher Kulturrat
Weberstraße 59A
D-53113 Bonn
Tel. (49-228) 201 35 27
Fax (49-228) 201 35 29
e-mail: ccp@kulturrat.de
http://www.kulturrat.de/ccp/

Griekenland

Cultural Contact Point Greece
Georgios Liontos
Ministry of Culture
Directorate of European Affairs
17, rue Ermou
GR-10563 Athens
Tel. (30-1) 323 02 93
Fax (30-1) 331 07 96
e-mail: Georgios.Liontos@dseee.culture.gr
http://www.ccp.culture.gr

Spanje

Punto de Contacto Cultural
`ngel P. Conde
Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural
Secretaría de Estado de Cultura
Plaza del Rey, 1
E-28004 Madrid
Tel. (34) 917 01 71 15
Fax (34) 917 01 72 19
e-mail: pcc.cultura@dgcc.mcu.es
http://www.mcu.es/cooperacion/pcc/p_pcc.html

Frankrijk

Relais-Culture � Europe
Claude Veron � ValØrie Martino
17, rue Montorgueil
F-75001 Paris
Tel. (33-1) 53 40 95 10
Fax (33-1) 53 40 95 19
e-mail: info@relais-culture-europe.org
http://www.relais-culture-europe.org

Ierland

Cultural Contact Point Ireland
Catherine Boothman
The Arts Council/An Chomhairle Ealaion
70 Merrion Square
IRL-Dublin 2
Tel. (353-1) 618 02 34
Fax (353-1) 676 13 02
e-mail: catherine@artscouncil.ie
http://www.artscouncil.ie

Italiº

Antenna Culturale Europea
Massimo Scalari
Istituto Universitario di Studi Europei di Torino
Piazza Castello, 9
I-10123 Torino
Tel. (39) 011 54 72 08
Fax (39) 011 54 82 52
e-mail: iuse.antennacultura@arpnet.it
http://www.arpnet.it/iuse/antenna.htm

Luxemburg

Relais Culture Europe Luxembourg
Marie-Ange Schimmer
MinistŁre de la culture, de L’Enseignement supØrieur et
de la Recherche
20, montØe de la PØtrusse
L-2912 Luxembourg
TØl. (352) 478 66 29
Fax (352) 40 24 27
e-mail: rce@mcesr.lu
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Nederland

Cultural Contact Point Netherlands
Yvette Gieles
CCP/SICA
Keizersgracht 609
1017-DS Amsterdam
Nederland
Tel. (31) 20 5516 512
Fax (31) 20 6201 031
e-mail: ccpnl@sicasica.nl

post@sicasica.nl
http://www.sicasica.nl/ccp

Oostenrijk

Levende kunsten en literatuur:

Sigrid Hiebler
Bundeskanzleramt/Kunstsektion
Schottengasse 1
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 531 20 75 31
Fax (43-1) 531 20 75 28
e-mail: sigrid.hiebler@bmbwk.gv.at
http://www.bmbwk.gv.at/ccp/

Erfgoed:

Liselotte Haschke
Ministry for Education and Cultural Affairs
Schreyvogelgasse 2
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 531 20 36 26
Fax (43-1) 531 20 36 09
e-mail: liselotte.haschke@bmbwk.gv.at
http://bmbwk.gv.at/kultur

Portugal

MinistØrio da Cultura
Europa-Cultura/Divulgaçªo
Ana Paula Silva
MinistØrio da Cultura
PalÆcio Foz
Praça dos Restauradores
P-1250 187 Lisboa
Tel. (351-21) 347 86 40/2
Fax (351-21) 347 86 12
e-mail: pcportugal@cultura.min-cultura.pt
http://poc.min-cultura.pt/europa-cultura/index.htm

Finland

Cultural Contact Point Finland
Ulla Holmlund
Centre for International Mobility CIMO
PO Box 343
Hakaniemenkatu 2
FIN-00531 Helsinki
Tel. (358-9) 77 47 70 82
Fax (358-9) 77 47 70 64
e-mail: ccp@cimo.fi
http://www.cimo.fi

Zweden
Levende kunsten en literatuur:

The National Council for Cultural Affairs
Leif Sundkvist
S-103 98 Stockholm
Tel. (46-8) 679 31 15
Fax (46-8) 611 13 49
e-mail: leif.sundkvist@kur.se
http://www.kur.se

Erfgoed:

Swedish National Heritage Board
Maria Wikman
PO Box 5405
S-114 84 Stockholm
Tel. (46-8) 51 91 80 22
e-mail: maria.wikman@raa.se

Verenigd Koninkrijk
Cultural Contact Point UK
Geoffrey Brown
EUCLID
46-48 Mount Pleasant
Liverpool L3 5SD
United Kingdom
Tel. (44-151) 709 25 64
Fax (44-151) 709 86 47
e-mail: euclid@cwcom.net
http://www.euclid.co.uk

IJsland
Cultural Contact Point Iceland
Svanbjörg Einarsdottir
Tœngata 14
IS-101 Reykjavik
Tel. (354) 562 63 88
Fax (354) 562 71 71
e-mail: ccp@centrum.is
http://www.centrum.is/ccp

Noorwegen
Cultural Contact Point Norway
Jean Yves Gallardo
Grev Wedels plass 1
N-0150 Oslo
Tel. (47) 22 47 83 30
Fax (47) 22 33 40 42
e-mail: kultur@kulturrad.no

Hungarije
Cultural Contact Point Hungary
KultœrPont Iroda
Attila Zongor
Nagydiófa u. 10-12
H-1072 Budapest
Tel. (36-1) 322 00 88
Fax (36-1) 462 06 13
e-mail: info@kulturpont.hu
http://www.kulturpont.hu
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