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Kultúra 2000: Výzva na podávanie návrhov 2005

(2004/C 174/21)

1. CIELE A OPIS

Program Kultúra 2000 prispieva k podpore kultúrnej oblasti
spoločnej pre európske národy. Každý rok podporuje spoločen-
stvo ročné a viacročné kultúrne podujatia a projekty, ktoré sa
uskutočňujú v rámci partnerstva alebo vo formách sietí. Ročné
projekty musia zahŕňať kultúrnych činiteľov najmenej z troch
štátov a viacročné projekty musia zahŕňať kultúrnych činiteľov
najmenej z piatich štátov, ktoré sa zúčastňujú na programe
Kultúra 2000.

V rámci Akcie 1 (ročné projekty) poskytuje program Kultúra
2000 podporu v oblasti hudby a interpretačného umenia,
kultúrneho dedičstva, plastického a vizuálneho umenia, litera-
túry, kníh a prekladu.

V rámci Akcie 2 (viacročné projekty) poskytuje program
Kultúra 2000 podporu v oblasti hudby a interpretačného
umenia, kultúrneho dedičstva, plastického a vizuálneho umenia,
literatúry a kníh.

2. OPRÁVNENÍ KANDIDÁTI

Oprávnenými kandidátmi sú verejné a súkromné organizácie s
právnym štatútom, ktorých aktivity sa orientujú najmä na
kultúrnu oblasť.

Tieto organizácie musia mať sídlo v jednej z nasledujúcich
krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe:

— 25 členských štátoch Európskej únie od 1. mája 2004.

— Tri štáty EHP/EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).

— Kandidátske krajiny, pre ktoré sú zavedené potrebné
opatrenia na účasť.

3. ROZPOČET A DĹŽKA PROJEKTOV

Celkový rozpočet na projekty podporované touto výzvou na
podávanie návrhov je približne 28 miliónov eur (Akcia 1 a
Akcia 2).

Finančná podpora, ktorú si vyžadujú ročné projekty, sa musí
pohybovať v rozmedzí od 50 000 eur do 150 000 eur a nesmie

presiahnuť 50 % celkového podporiteľného rozpočtu na
projekty.

Čo sa týka prekladateľských projektov, finančná podpora spolo-
čenstva bude pokrývať poplatky prekladateľa vynaložené na
všetky knihy v rámci žiadosti (najmenej 4, najviac 10 kníh
oprávnených na podporu) pod podmienkou, že nepresiahnu
50 000 eur alebo 60 % celkových prevádzkových nákladov.

Finančná podpora, ktorú si vyžadujú viacročné projekty, musí
predstavovať viac ako 50 000 eur, ale nie viac ako 300 000 eur
a nesmie presiahnuť 60 % celkového podporiteľného rozpočtu.

Projekty musia začať do 15. novembra 2005.

Predpokladané trvanie ročných projektov nesmie presiahnuť
obdobie 12 mesiacov. Viacročné projekty musia trvať najmenej
24 mesiacov a ich predpokladané trvanie nesmie presiahnuť
obdobie 36 mesiacov.

Za výnimočných okolností a pod podmienkou, že príjemca
túto okolnosť náležite odôvodní, sa postupom zmeny a dopl-
nenia môže trvanie vybraných projektov predĺžiť najviac o 6
mesiacov.

4. UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Uzávierky na podávanie žiadostí o finančnú podporu soločen-
stva sú:

— 15. október 2004 pre ročné projekty a prekladateľské
projekty,

— 29. október 2004 pre viacročné projekty.

5. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie a formuláre žiadostí sú k dispozícii na inter-
netovej stránke Komisie:

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

Žiadosti o finančnú podporu musia rešpektovať podmienky
stanovené v bližších informáciách a musia byť predložené
prostredníctvom formulárov, ktoré sú k dispozícii spolu s
bližšími informáciami.
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