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1. MÅL OCH BESKRIVNING

Programmet Kultur 2000 bidrar till att främja ett gemensamt
kulturområde för Europas folk. Varje år stöder EU ettåriga och
fleråriga kulturevenemang och projekt som genomförs i
partnerskap eller nätverk. I de ettåriga projekten måste kulturo-
peratörer från minst tre stater medverka, och i de fleråriga
projekten måste kulturoperatörer från minst fem stater
medverka. Dessa stater måste vara deltagare i programmet
Kultur 2000.

Inom område 1 (ettåriga projekt) ges bidrag ur programmet
Kultur 2000 till projekt inom musik och scenkonst, kulturarv,
bildkonst, litteratur, böcker och översättning.

Inom område 2 (fleråriga projekt) ges bidrag ur programmet
Kultur 2000 till projekt inom musik och scenkonst, kulturarv,
bildkonst, litteratur och böcker.

2. VEM FÅR DELTA?

Bidrag får sökas av offentliga och privata organisationer som
har status som juridisk person och vars huvudsakliga
verksamhet ligger inom kulturområdet.

Organisationerna måste vara baserade i något av följande
länder som deltar i programmet:

— De länder som utgör Europeiska unionens 25 medlems-
stater den 1 maj 2004.

— De tre EES-/Efta-länderna (Island, Liechtenstein och Norge).

— De kandidatländer för vilka de nödvändiga arrangemangen
för deltagande har införts.

3. BUDGET OCH PROJEKTENS LÖPTID

Den sammanlagda budgeten för projekt som får bidrag inom
denna inbjudan att lämna förslag är cirka 28 miljoner euro
(områdena 1 och 2).

De begärda bidragen för ettåriga projekt ska ligga mellan
50 000–150 000 euro och får inte överstiga 50 % av projektets
sammanlagda bidragsberättigande budget.

För översättningsprojekt kommer EU:s bidrag att täcka översät-
tarens/översättarnas arvoden för alla böcker som ingår i
ansökan (man kan få bidrag till minst fyra och högst tio
böcker) under förutsättning att dessa inte överstiger samman-
lagt 50 000 euro eller 60 % av åtgärdens totala kostnad.

De begärda bidragen för fleråriga projekt ska vara på minst
50 000 euro men högst 300 000 euro per år, och får inte över-
stiga 60 % av projektets sammanlagda bidragsberättigande
budget.

Projekten måste påbörjas före den 15 november 2005.

Löptiden för de ettåriga projekten förväntas inte vara längre än
tolv månader. Löptiden för de fleråriga projekten måste vara
minst 24 månader och förväntas inte vara längre än 36
månader.

I undantagsfall som kan motiveras av bidragsmottagen kan de
utvalda projekten förlängas via ett ändringsförfarande med
högst sex månader.

4. SISTA ANSÖKNINGSDAG

Sista inlämningsdag för ansökningar om EU-bidrag är

— den 15 oktober 2004 för ettåriga projekt och översätt-
ningsprojekt,

— den 29 oktober 2004 för fleråriga projekt.

5. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Specifikationerna och ansökningsblanketterna finns på kommis-
sionens webbplats

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

Vid ansökan måste villkoren i specifikationerna följas och ansö-
kningarna måste lämnas på de formulär som finns i specifika-
tionerna.
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