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1. Tikslai ir Aprašymas

Programa „Kultūra 2000“ yra prisidedama prie Europos
tautoms bendros kultūrinės erdvės puoselėjimo. Kiekvienais
metais Bendrija remia vienamečius ir daugiamečius kultūrinius
renginius ir projektus, vykdomus partnerystės ar tinklų bendra-
darbiavimo būdu. Vienamečiuose projektuose turi dalyvauti
kultūros operatoriai mažiausiai iš trijų valstybių, o atitinkamai
daugiamečiuose projektuose – kultūros operatoriai mažiausiai
iš penkių programoje „Kultūra 2000“ dalyvaujančių valstybių.

Pagal programos „Kultūra 2000“ 1 tipo veiksmus (vienamečiai
projektai) parama yra teikiama muzikos ir scenos meno rūšims,
kultūros paveldui, vaizduojamiesiems ir plastiniams menams,
literatūrai ir knygoms bei vertimui.

Pagal programos „Kultūra 2000“ 2 tipo veiksmus (daugiamečiai
projektai) parama yra teikiama muzikos ir scenos meno rūšims,
kultūros paveldui, vaizduojamiesiems ir plastiniams menams,
literatūrai ir knygoms.

2. Reikalavimus atitinkantys kandidatai

Reikalavimus atitinkančiais kandidatais yra laikomos juridinį
statusą turinčios valstybinės ir privačios organizacijos, užsi-
imančios kultūrine veikla.

Šios organizacijos turi būti įsteigtos vienoje iš toliau išvardytų
programoje dalyvaujančių šalių:

— nuo 2004 m. gegužės 1 d. Europos Sąjungos 25 valstybėse
narėse,

— trijose EEE ir (arba) ELPA šalyse (Islandijoje, Lichtenšteine,
Norvegijoje),

— šalyse kandidatėse, kurioms yra nustatytos specialios
nuostatos dėl dalyvavimo.

3. Biudžetas ir projektų trukmė

Bendras pagal šį kvietimą teikti paraiškas skirtas biudžetas
sudaro apie 28 milijonus eurų (1 ir 2 tipų veiksmams).

Prašoma finansavimo suma vienamečiams projektams turi suda-
ryti nuo 50 000 eurų iki 150 000 eurų ir negali viršyti 50 %
viso reikalavimus atitinkančio biudžeto.

Vertimo projektams už visas paraiškoje nurodytas knygas
(mažiausiai – 4, daugiausia – 10 reikalavimus atitinkančių
knygų) iš Bendrijos finansuojamos sumos bus dengiamos
vertėjo (-ų) atlyginimui (-ams) skirtos išlaidos, tačiau neviršijant
visos 50 000 eurų sumos arba 60 % visų naudojimo išlaidų.

Prašoma finansavimo suma daugiamečiams projektams turi
sudaryti daugiau nei 50 000 eurų, bet ne daugiau nei 300 000
eurų per metus ir negali viršyti 60 % viso reikalavimus atitin-
kančio biudžeto.

Projektai turi būti pradėti vykdyti iki 2005 m. lapkričio 15 d.

Vienamečių projektų trukmė neturėtų būti ilgesnė nei 12 mėn.
Daugiamečių projektų trukmė mažiausiai turi būti 24 mėn. ir
neturėtų tęstis ilgiau nei 36 mėn.

Išimtiniais atvejais, paramos gavėjui pateikus pateisinančius
dokumentus, taikant pakeitimų priėmimo tvarką, bus suteikta
galimybė atrinktų projektų terminą pratęsti daugiausia iki 6
mėn.

4. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

Paraiškų pateikimo Bendrijos finansavimui gauti terminai yra
šie:

— 2004 m. spalio 15 d. – vienamečiams ir vertimo projek-
tams,

— 2004 m. spalio 29 d. – daugiamečiams projektams.

5. PAPILDOMA INFORMACIJA

Reikalavimus ir paraiškų formas galima rasti Komisijos inter-
neto svetainėje

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

Paraiškos finansavimui gauti turi būti parengtos reikalavimuose
nustatytomis sąlygomis ir pateiktos juose numatytomis
formomis.
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