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1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» συµβάλλει στην προώθηση ενός
κοινού για τους λαούς της Ευρώπης πολιτιστικού χώρου. Κάθε
έτος η Κοινότητα υποστηρίζει ετήσια και πολυετή πολιτιστικά γεγονότα και σχέδια τα οποία διεξάγονται στο πλαίσιο εταιρικών
σχέσεων ή δικτύων. Στα ετήσια σχέδια πρέπει να εµπλέκονται πολιτιστικοί παράγοντες από τουλάχιστον τρία κράτη και αντίστοιχα στα
πολυετή σχέδια πρέπει να εµπλέκονται πολιτιστικοί παράγοντες από
τουλάχιστον πέντε κράτη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000».
Στο πλαίσιο της δράσης 1 (ετήσια σχέδια), το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» παρέχει υποστήριξη στον τοµέα της µουσικής και των
τεχνών του θεάµατος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, των πλαστικών
και εικαστικών τεχνών, της λογοτεχνίας και του βιβλίου καθώς και
της µετάφρασης.
Στο πλαίσιο της δράσης 2 (πολυετή σχέδια), το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» παρέχει υποστήριξη στον τοµέα της µουσικής και
των τεχνών του θεάµατος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, των πλαστικών και εικαστικών τεχνών, της λογοτεχνίας και του βιβλίου.
2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί µε
νοµικό καθεστώς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στον τοµέα
του πολιτισµού.

να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού
του σχεδίου.
Όσον αφορά τα σχέδια µετάφρασης, η κοινοτική χρηµατοδότηση
θα καλύψει την αµοιβή του (των) µεταφραστή(-ών) για όλα τα
βιβλία που εντάσσονται στην εφαρµογή (το ελάχιστο τέσσερα, το
µέγιστοδέκα επιλέξιµα βιβλία) υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το σύνολο των 50 000 ευρώ ή το 60 % του συνολικού λειτουργικού κόστους.
Η χρηµατοδότηση που ζητείται για πολυετή προγράµµατα πρέπει
να υπερβαίνει τις 50 000 ευρώ αλλά όχι τις 300 000 ευρώ ανά
έτος και δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 60 % του συνολικού
επιλέξιµου προϋπολογισµού.
Τα σχέδια πρέπει να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Νοεµβρίου 2005.
Η διάρκεια των ετήσιων σχεδίων δεν αναµένεται να υπερβεί τους
δώδεκα µήνες. Η διάρκεια των πολυετών σχεδίων πρέπει να είναι
τουλάχιστον 24 µήνες και δεν αναµένεται να υπερβεί τους 36
µήνες.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση της παροχής
κατάλληλης αιτιολόγησης από τον δικαιούχο, θα υπάρχει για επιλεγµένα σχέδια η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας του σχεδίου
κατά έξι µήνες το ανώτερο µέσω µιας διαδικασίας τροποποίησης.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εν λόγω οργανισµοί πρέπει να έχουν την έδρα τους σε µία από
τις ακόλουθες χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα:

Οι προθεσµίες για την υποβολή αιτήσεων για κοινοτική χρηµατοδότηση είναι:

— τα 25 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Μαΐου
2004,

— 15 Οκτωβρίου 2004: για τα ετήσια σχέδια και τα σχέδια
µετάφρασης,

— τις τρεις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
Νορβηγία),

— 29 Οκτωβρίου 2004: για τα πολυετή σχέδια.

— τις υποψήφιες χώρες για τις οποίες έχουν γίνει οι απαραίτητες
ρυθµίσεις όσον αφορά τη συµµετοχή τους.

5. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα έντυπα για την υποβολή αίτησης
διατίθενται στον ιστοχώρο της Επιτροπής:

Ο συνολικός προϋπολογισµός για τα σχέδια που εντάσσονται στην
παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι περίπου 28 εκατοµµύρια ευρώ (δράση 1 και δράση 2).
Η χρηµατοδότηση που ζητείται για τα ετήσια σχέδια πρέπει να
κυµαίνεται από 50 000 έως 150 000 ευρώ και δεν είναι δυνατόν

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης πρέπει να πληρούν τους όρους που
ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και πρέπει να υποβάλλονται
συµπληρώνοντας τα έντυπα που διατίθενται µαζί µε τη συγγραφή
υποχρεώσεων.

