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1. MÅL OG BESKRIVELSE

Kultur 2000-programmet bidrager til at fremme et europæisk
kulturområde, der er fælles for de europæiske folk. EU yder
hvert år støtte til et- og flerårige kulturarrangementer og
projekter, der gennemføres på grundlag af partnerskaber eller i
form af netværk. Projekter, der løber over et år, skal have delta-
gelse af aktører på kulturområdet fra mindst tre af de lande, der
deltager i Kultur 2000-programmet, mens de flerårige projekter
skal have deltagelse af aktører fra mindst fem af disse lande.

Under aktion 1 (etårige projekter) ydes der inden for rammerne
af Kultur 2000-programmet støtte til musik og scenekunst,
kulturarv, bildende kunst, litteratur og bøger samt oversættelse.

Under aktion 2 (flerårige projekter) ydes der inden for
rammerne af Kultur 2000-programmet støtte til musik og
scenekunst, kulturarv, bildende kunst samt litteratur og bøger.

2. STØTTEBERETTIGEDE ANSØGERE

Offentlige og private organisationer med status som retlig
enhed, der som hovedaktivitet beskæftiger sig med det kultur-
elle område, er støtteberettigede.

Der skal være tale om organisationer i et af følgende lande,
som deltager i programmet:

— EU's medlemsstater (25 lande fra den 1. maj 2004).

— De tre EFTA/EØS-lande (Island, Liechtenstein og Norge).

— De kandidatlande, for hvem de nødvendige rammer for
deltagelse er på plads.

3. BUDGET OG PROJEKTVARIGHED

Det samlede budget, der er afsat til projektstøtte på grundlag af
denne indkaldelse af forslag, er på ca. 28 mio. EUR (aktion 1
og 2).

Den støtte, der ansøges om til et etårigt projekt, skal være på
mellem 50 000 EUR og 150 000 EUR og kan under ingen
omstændigheder overstige 50 % af de samlede støtteberettigede
udgifter til projektet.

I forbindelse med oversættelsesprojekter dækker EF-støtten
oversætterens/oversætternes honorarer for alle bøger, der er
omfattet af ansøgningen (mindst 4 og højst 10 støtteberettigede
bøger), forudsat at honorarerne ikke overstiger 50 000 EUR i
alt eller 60 % af de samlede projektudgifter.

Den støtte, der ansøges om til et flerårigt projekt, skal være på
over 50 000 EUR, men højst 300 000 EUR, om året og kan
under ingen omstændigheder overstige 60 % af de samlede
støtteberettigede udgifter.

Projekterne skal påbegyndes inden den 15. november 2005.

Etårige projekter forventes ikke at strække sig over mere end
12 måneder. Varigheden af flerårige projekter skal være mindst
24 måneder, og projekterne forventes ikke at strække sig over
mere end 36 måneder.

I ganske særlige tilfælde kan det, såfremt der foreligger en
behørig begrundelse herfor fra støttemodtageren, ved tillæg til
aftalen tillades, at varigheden af udvalgte projekter forlænges
med højst seks måneder.

4. SIDSTE FRIST FOR INDSENDELSE AF ANSØG-
NINGER

Fristen for indsendelse af ansøgninger om EF-støtte er som
følger:

— 15. oktober 2004 for etårige projekter og oversættelses-
projekter

— 29. oktober 2004 for flerårige projekter.

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER

De nærmere betingelser og ansøgningsskemaet findes på
Kommissionens internetadresse:

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

Ansøgninger om støtte skal opfylde de krav, der er beskrevet i
de nærmere betingelser, og skal indgives på de skemaer, der
stilles til rådighed sammen med nævnte betingelser.
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