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1. OBJECTIVOS E DESCRIÇÃO

O programa «Cultura 2000» contribui para a valorização de um
espaço cultural comum aos povos da Europa. Todos os anos, a
Comunidade apoia eventos e projectos anuais e plurianuais
organizados em parceria ou sob a forma de redes. Os projectos
anuais devem obrigatoriamente envolver agentes culturais de
pelo menos três Estados, enquanto os projectos plurianuais
devem envolver pelo menos cinco Estados que participam no
programa «Cultura 2000».

Ao abrigo da acção 1 (projectos anuais) o programa «Cultura
2000» presta apoio nos domínios da música e das artes do
espectáculo, património cultural, artes plásticas e visuais, litera-
tura, o livro e a tradução.

Ao abrigo da acção 2 (projectos plurianuais) o programa
«Cultura 2000» presta apoio nos domínios da música e artes do
espectáculo, património cultural, artes plásticas e visuais, litera-
tura e o livro.

2. CANDIDATOS ELEGÍVEIS

Podem concorrer organismos públicos e privados dotados de
personalidade jurídica, cuja principal actividade se desenvolva
na esfera cultural.

Esses organismos têm de estar estabelecidos num dos seguintes
países participantes no programa:

— os 25 Estados-Membros que, desde 1 de Maio de 2004,
formam a União Europeia,

— os três países EEE/EFTA (Islândia, Liechtenstein, Noruega),

— os países candidatos cuja participação esteja prevista em
mecanismos oportunamente adoptados.

3. ORÇAMENTO E DURAÇÃO DOS PROJECTOS

A dotação total para projectos apoiados ao abrigo do presente
concurso é de aproximadamente 28 milhões de euros (acção 1
e acção 2).

O financiamento solicitado para cada projecto anual terá de se
situar entre os 50 000 euros e os 150 000 euros, não podendo
exceder 50 % do orçamento total elegível do projecto.

No que respeita aos projectos de tradução, o financiamento
comunitário cobre os honorários do tradutor para todos os
livros que são propostos na candidatura a financiamento
(mínimo 4, máximo 10 livros elegíveis) desde que essa despesa
não exceda globalmente 50 000 euros ou 60 % dos custos
totais da operação.

O apoio solicitado para cada projecto plurianual deve situar-se
entre os 50 000 euros e os 300 000 euros por ano, não
podendo exceder 60 % do orçamento total elegível do
projecto.

Os projectos terão de arrancar antes de 15 de Novembro de
2005.

A duração dos projectos anuais não deverá por norma exceder
12 meses. Os projectos plurianuais deverão ter uma duração
mínima de 24 meses, que não deverá por norma prolongar-se
por mais de 36 meses.

Em circunstâncias excepcionais e devidamente justificadas pelo
beneficiário, os projectos seleccionados poderão ter a sua
duração prolongada por um período máximo de seis meses por
meio de um procedimento de alteração.

4. PRAZOS DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS

Prazos para a apresentação das candidaturas a financiamento
comunitário:

— 15 de Outubro de 2004: para os projectos anuais e de
traduções,

— 29 de Outubro de 2004: para os projectos plurianuais.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O caderno de encargos e o formulário de candidatura estão
disponíveis no sítio internet da Comissão:

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

As candidaturas a financiamento devem respeitar as condições
enunciadas no caderno de encargos e ser apresentadas nos
formulários que acompanham esse mesmo caderno de
encargos.
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