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1. DOELSTELLINGEN EN BESCHRIJVING
Het programma „Cultuur 2000” draagt bij tot de bevordering
van een door alle Europese volkeren gedeelde culturele ruimte.
De Gemeenschap verleent steun aan eenjarige en meerjarige
culturele manifestaties en projecten die worden uitgevoerd in
partnerschapsverband of in de vorm van netwerken. Bij de
eenjarige en meerjarige projecten dienen culturele operatoren
betrokken te zijn uit respectievelijk ten minste drie landen en
ten minste vijf landen die deelnemen aan het programma „Cultuur 2000”.
In het kader van actie 1 (eenjarige projecten) biedt het
programma „Cultuur 2000” ondersteuning op het terrein van
muziek en podiumkunsten, cultureel erfgoed, beeldende en
visuele kunsten, literatuur, boeken en vertalingen.
In het kader van actie 2 (meerjarige projecten) biedt het
programma „Cultuur 2000” ondersteuning op het terrein van
muziek en podiumkunsten, cultureel erfgoed, beeldende en
visuele kunsten, literatuur en boeken.
2. WIE KOMEN VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING?
Voor subsidie komen in aanmerking: culturele organisaties uit
de particuliere of publieke sector met een eigen rechtsvorm,
waarvan de hoofdactiviteit in de culturele sfeer ligt.
Deze organisaties dienen te zijn gevestigd in een van de
volgende landen die aan het programma deelnemen:
— de vijfentwintig lidstaten van de Europese Unie (per 1 mei
2004),
— de drie landen van de EER/EVA (Liechtenstein, Noorwegen,
IJsland),
— de kandidaat-lidstaten, waarvoor de benodigde regelingen
voor deelname zijn getroffen).
3. BEGROTING EN DUUR VAN PROJECTEN
De totale begroting voor in het kader van deze oproep tot het
indienen van voorstellen ondersteunde projecten bedraagt
omstreeks 28 miljoen EUR (acties 1 en 2).
De voor eenjarige projecten aangevraagde financiering moet
ten minste 50 000 EUR en ten hoogste 150 000 EUR bedragen

en mag in geen geval meer dan 50 % van de totale subsidiabele
begroting van het project uitmaken.
De communautaire steun voor vertaalprojecten dekt het honorarium van de vertaler(s) voor alle in de aanvraag opgenomen
boeken (minimaal 4, maximaal 10 subsidiabele boeken) tot
maximaal 50 000 EUR en maakt in geen geval meer uit dan
60 % van de totale beheerskosten.
De voor meerjarige projecten aangevraagde financiering moet
meer dan 50 000 EUR en ten hoogste 300 000 EUR per jaar
bedragen en mag in geen geval meer dan 60 % van de totale
subsidiabele begroting van het project uitmaken.
De projecten dienen te beginnen vóór 15 november 2005.
De looptijd van eenjarige projecten mag niet meer dan 12
maanden bedragen. De looptijd van meerjarige projecten mag
niet minder dan 24 maanden en niet meer dan 36 maanden
bedragen.
In uitzonderlijke omstandigheden en als dit door de begunstigde naar behoren wordt gemotiveerd, kan de duur van de
geselecteerde projecten via een wijzigingsprocedure met maximaal zes maanden worden verlengd.

4. UITERSTE DATA VOOR DE INDIENING VAN DE
AANVRAGEN
De uiterste data voor de indiening van de aanvragen voor
communautaire financiële ondersteuning zijn:
— 15 oktober 2004 voor eenjarige en vertaalprojecten,
— 29 oktober 2004 voor meerjarenprojecten.
5. AANVULLENDE INFORMATIE
Het bestek en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de
website van de Commissie:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
De aanvragen voor financiering moeten voldoen aan de bepalingen van het bestek en moeten op de bij het bestek gevoegde
formulieren worden ingediend.

