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1. PROGRAMMI EESMÄRGID JA LÜHIKIRJELDUS

Programmi Kultuur 2000 sihiks on edendada Euroopa rahvaste
ühtset kultuuriruumi. Igal aastal toetab Euroopa Ühendus ühe-
ja mitmeaastaseid kultuurisündmusi ning -projekte, mis
sünnivad partnerite või võrgustike koostöös. Üheaastastes
projektides peavad osalema koostööpartnerid vähemalt kolmest
erinevast programmiga liitunud riigist ning mitmeaastastes
projektides peavad vastavalt osalema koostööpartnerid vähe-
malt viiest erinevast riigist.

Programmi Kultuur 2000 Tegevus 1 (üheaastased projektid)
toetab projekte muusika, etenduskunstide, kultuuripärandi,
kujutava kunsti, kirjanduse ning tõlkimise valdkonnas.

Programmi Kultuur 2000 Tegevus 2 (mitmeaastased projektid)
toetab projekte muusika, etenduskunstide, kultuuripärandi,
kujutava kunsti ning kirjanduse valdkonnas.

2. TAOTLEJAD

Taotlejad peavad olema riikliku või erasektori kultuuriorgani-
satsioonid, mille põhitegevus puudutab kultuurivaldkonda.

Need organisatsioonid peavad olema registreeritud ühes järg-
mistest programmis osalevatest maadest:

— 25 Euroopa Liidu liikmesmaad alates 1. maist 2004,

— 3 EEA/EFTA maad (Island, Liechtenstein ja Norra),

— kandidaatmaad, kellega on sõlmitud vajalikud osalemisega
seotud lepingud.

3. EELARVE JA PROJEKTIDE KESTUS

Käesoleva taotlusvooru projektitoetuste eelarve on 28 miljonit
eurot (Tegevus 1 ja Tegevus 2).

Euroopa Liidu poolne toetus üheaastastele projektidele ei ületa
50% projekti üldeelarvest ning on vahemikus 50 000 kuni
150 000 eurot.

Tõlkeprojektide puhul katab toetus projekti käigus tõlgitavate
raamatute (4–10 nimetust) tõlkija(te) honorarid ning see ei
ületa 50 000 eurot ning on maksimaalselt 60% projekti üldee-
larvest.

Mitmeaastaste projektide toetus on vahemikus 50 000 kuni
300 000 eurot aastas ning on maksimaalselt 60% projekti
üldeelarvest.

Projektid peavad algama enne 15. novembrit 2005.

Üheaastaste projektide kestus on 12 kuud. Mitmeaastaste
projektide kestus on vähemalt 24 kuud ning maksimaalselt 36
kuud.

Erandjuhtumitel võivad toetust saanud projektid saada piken-
dust kuni 6 kuud, kui see on kasusaajate poolt põhjendatud
ning Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud.

4. TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAJAD

Projektide esitamise tähtajad Euroopa Komisjonile:

— 15. oktoober 2004: üheaastased ning tõlkeprojektid,

— 29. oktoober 2004: mitmeaastased projektid.

5. LISAINFORMATSIOON

Taotlusvooru originaaltekst ning taotlusvormid on saadaval
Euroopa Komisjoni internetiaadressil:

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

Taotlused tuleb esitada programmi taotlusvormil vastavalt taot-
lusvooru tingimustele.
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