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Kultura 2000: Výzva k předkládání návrhů 2006

(2005/C 172/14)

1. CÍLE A POPIS

Program Kultura 2000 přispívá k podpoře společného kultur-
ního prostoru evropských národů. Každý rok Společenství
podporuje roční a víceleté kulturní události a projekty, které
jsou realizovány ve formě partnerství nebo sítí. Do ročních
projektů se musí zapojit kulturní subjekty alespoň ze tří států
a do víceletých projektů se musí zapojit kulturní subjekty
alespoň z pěti států, které se účastní programu Kultura 2000.

V rámci akce 1 (roční projekty) poskytuje program Kultura
2000 podporu v oblasti hudby a scénického umění, kulturního
dědictví, výtvarných umění, literatury a knih a překladu.

V rámci akce 2 (víceleté projekty) poskytuje program Kultura
2000 podporu v oblasti hudby a scénických umění, kulturního
dědictví, výtvarného umění a literatury a knih.

2. ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ

Způsobilými žadateli jsou veřejné nebo soukromé organizace
s právním statutem, jejichž hlavní činnost spočívá v kulturní
oblasti.

Žádosti mohou podávat organizace se sídlem v jedné z těchto
zemí:

— 25 zemí Evropské unie;

— Tři země EHP/ESVO (Island, Lichtenštejnsko a Norsko);

— Pŕistupující státy Bulharsko a Rumunsko, kandidátsky stát
Turecko.

Je ovšem třeba poznamenat, že účast Turecka na programu je
podmíněna uzavřením dohody mezi tureckou vládou
a Evropskou komisí. Turecké organizace budou způsobilé
k tomu, aby byly vedoucími nebo spoluorganizátory projektů,
pokud taková dohoda vstoupí v platnost do konce výběrového
řízení.

3. ROZPOČET A DOBA TRVÁNÍ PROJEKTŮ

Celkový rozpočet na projekty, které získají podporu v rámci
této výzvy k předkládání návrhů, je zhruba 28 milionů EUR
(akce 1 a akce 2).

Požadované financování ročních projektů se musí pohybovat
v rozmezí od 50 000 do 150 000 EUR a nesmí přesáhnout
50 % celkového způsobilého rozpočtu na projekt.

V případě projektů týkajících se překladů financuje Společenství
honoráře překladatele/překladatelů za všechny knihy v rámci
žádosti (způsobilé jsou minimálně 4 knihy, maximálně
10 knih), přičemž nesmí být překročena celková částka ve výši
50 000 EUR nebo 60 % celkových provozních nákladů.

Požadované financování víceletých projektů se musí pohybovat
v rozmezí od 50 000 do 300 000 EUR ročně a nesmí přesáh-
nout 60 % celkového způsobilého rozpočtu.

Projekty musí být zahájeny do 15. listopadu 2006.

Doba trvání ročních projektů nesmí překročit 12 měsíců.

Doba trvání víceletých projektů musí být minimálně 24 měsíců
a nesmí přesáhnout 36 měsíců.

Za mimořádných okolností a je-li to řádně odůvodněno
příjemcem, může být doba trvání vybraných projektů prodlou-
žena pozměňovacím postupem nejvýše o šest měsíců.

4. TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádosti musí být zaslány Komisi nejpozději do

17. října 2005 v případě ročních projektů a projektů týka-
jících se překladů a do 28. října 2005 v případě víceletých
projektů.

5. DALŠÍ INFORMACE

Zadávací podmínky a formuláře žádosti jsou dostupné na této
internetové adrese Komise:

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

Žádosti musí splňovat požadavky stanovené v zadávacích
podmínkách a musí být podány na stanovených formulářích.
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