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1. CELE I OPIS

Program Kultura 2000 ma na celu promowanie wspólnej
przestrzeni kulturowej narodów Europy. Co roku Wspólnota
udziela wsparcia jednorocznym lub wieloletnim wydarzeniom i
projektom kulturalnym organizowanym na podstawie porozu-
mień o partnerstwie lub współpracy wielostronnej w ramach
sieci kulturalnych. W projektach jednorocznych muszą uczest-
niczyć podmioty zajmujące się kulturą z przynajmniej trzech
państw, zaś w projektach wieloletnich – podmioty z przynaj-
mniej pięciu państw biorących udział w programie Kultura
2000.

W ramach Działania 1 (projekty jednoroczne) program Kultura
2000 udziela wsparcia w dziedzinach muzyki i spektaklu, dzie-
dzictwa kulturowego, sztuk plastycznych i wizualnych, litera-
tury i przekładu.

W ramach Działania 2 (projekty wieloletnie) program Kultura
2000 udziela wsparcia w dziedzinach muzyki i spektaklu, dzie-
dzictwa kulturowego, sztuk plastycznych i wizualnych, litera-
tury i książek.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

Wnioski składać mogą organizacje publiczne lub prywatne
mające osobowość prawną, których główna działalność leży w
sferze kultury.

Organizacje te muszą mieć swoją siedzibę w jednym z wymie-
nionych państw uczestniczących w programie:

— 25 Państw Członkowskich Unii Europejskiej na dzień
1 maja 2004 r.,

— trzy kraje członkowskie EOG/EFTA (Islandia, Liechtenstein i
Norwegia),

— kraje kandydujące, w odniesieniu do których istnieją
wszystkie wymagane porozumienia w sprawie uczest-
nictwa.

3. BUDŻET I CZAS TRWANIA PROJEKTÓW

Całkowity budżet dla projektów otrzymujących wsparcie w
ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi
około 28 mln euro (Działanie 1 i Działanie 2).

Wysokość dofinansowania wnioskowanego w przypadku
projektów jednorocznych wynosi od 50 000 euro do 150 000

euro i nie może przekroczyć 50 % całkowitego uznawanego
budżetu projektu.

W przypadku projektów związanych z przekładem dofinanso-
wanie wspólnotowe pokrywa koszty wynagrodzenia tłumaczy
w odniesieniu do wszystkich książek objętych projektem
(co najmniej 4 i najwyżej 10 zakwalifikowanych książek), pod
warunkiem że nie przekracza ono całkowitej sumy 50 000
euro lub 60 % kosztów publikacji ogółem.

Wysokość dofinansowania wnioskowanego w przypadku
projektów wieloletnich wynosi co najmniej 50 000 euro, lecz
najwyżej 300 000 euro rocznie i nie może przekroczyć 60 %
całkowitego uznawanego budżetu projektu.

Rozpoczęcie projektów musi nastąpić przed 15 listopada
2005 r.

Czas trwania projektów jednorocznych nie powinien przekro-
czyć 12 miesięcy. Czas trwania projektów wieloletnich musi
być dłuższy niż 24 miesiące, lecz nie powinien przekroczyć 36
miesięcy.

W wyjątkowych okolicznościach i pod warunkiem uzyskania
należytego uzasadnienia ze strony beneficjenta, czas trwania
wybranych projektów może zostać przedłużony o maksymalnie
6 miesięcy w drodze procedury zmian.

4. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Terminy składania wniosków o dofinansowanie przez Wspól-
notę są następujące:

— 15 października 2004 r.: dla projektów jednorocznych i
projektów dotyczących przekładu,

— 29 października 2004 r.: dla projektów wieloletnich.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Wyszczególnienie oraz formularze wniosków są dostępne na
stronie internetowej Komisji:

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

Wnioski o dofinansowanie muszą spełniać warunki określone
w wyszczególnieniu i zostać przedłożone przy użyciu formu-
larzy dostarczonych wraz z wyszczególnieniem.
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