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Kultura 2000: Výzva k předkládání návrhů 2005

(2004/C 174/21)

1. CÍLE A POPIS

Program Kultura 2000 přispívá k podpoře společného kultur-
ního prostoru evropských národů. Každý rok Společenství
podporuje roční a víceleté kulturní události a projekty, které
jsou realizovány ve formě partnerství nebo sítí. Do ročních
projektů se musejí zapojit kulturní subjekty alespoň ze tří států
a do víceletých projektů se musejí zapojit kulturní subjekty
alespoň z pěti států, které se účastní programu Kultura 2000.

V rámci akce 1 (roční projekty) poskytuje program Kultura
2000 podporu v oblasti hudby a scénického umění, kulturního
dědictví, výtvarných umění, literatury, knih a překladu.

V rámci akce 2 (víceleté projekty) poskytuje program Kultura
2000 podporu v oblasti hudby a scénického umění, kulturního
dědictví, výtvarných umění, literatury a knih.

2. ZPŮSOBILÍ KANDIDÁTI

Způsobilými kandidáty jsou veřejné nebo soukromé organizace
s právním statusem, jejichž hlavní činnost spočívá v kulturní
oblasti.

Tyto organizace musejí mít sídlo v jedné z následujících zemí,
které se účastní programu:

— 25 členských států Evropské unie od 1. května 2004,

— tři země EHP/ESVO (Island, Lichtenštejnsko a Norsko),

— tři kandidátské země, v jejichž případě byla přijata zvláštní
ustanovení o účasti.

3. ROZPOČET A DOBA TRVÁNÍ PROJEKTŮ

Celkový rozpočet na projekty, které získají podporu v rámci
této výzvy k předkládání návrhů, je zhruba 28 milionů EUR
(akce 1 a akce 2).

Požadované financování ročních projektů se musí pohybovat
v rozmezí od 50 000 EUR do 150 000 EUR a nesmí přesáh-
nout 50 % celkového způsobilého rozpočtu na projekt.

V případě projektů týkajících se překladů financuje Společenství
honoráře překladatele (překladatelů) za všechny knihy v rámci
žádosti (způsobilé jsou minimálně 4 knihy, maximálně 10
knih), nebude-li překročena celková částka ve výši 50 000 EUR
nebo 60 % celkových provozních nákladů.

Požadované financování víceletých projektů se musí pohybovat
v rozmezí od 50 000 EUR do 300 000 EUR ročně a nesmí
přesáhnout 60 % celkového způsobilého rozpočtu.

Projekty musejí být zahájeny do 15. listopadu 2005.

Předpokládaná doba trvání ročních projektů nesmí překročit
12 měsíců. Předpokládaná doba trvání víceletých projektů musí
být minimálně 24 měsíců a nesmí přesáhnout 36 měsíců.

Za mimořádných okolností a je-li to řádně odůvodněno
příjemcem, může být doba trvání vybraných projektů rozšířena
pozměňovacím postupem nejvýše o šest měsíců.

4. TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Termíny pro podání žádostí o financování Společenstvím jsou:

— 15. října 2004: v případě ročních projektů a projektů týka-
jících se překladů,

— 29. října 2004: v případě víceletých projektů.

5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zadávací podmínky a formuláře žádosti jsou dostupné na inter-
netové stránce Komise:

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

Žádosti o financování musejí splňovat zadávací podmínky
a musejí být vyplněny na formulářích uvedených v zadávacích
podmínkách.
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