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1. EESMÄRGID JA KIRJELDUS

Programm Kultuur 2000 aitab edendada Euroopa rahvaste
ühist kultuuriruumi. Igal aastal toetab Euroopa Ühendus ühe- ja
mitmeaastaseid kultuuriüritusi ja -projekte, mis viiakse ellu
partnerluse või koostöövõrgustike raames. Üheaastastes projek-
tides peavad osalema koostööpartnerid vähemalt kolmest erine-
vast ning mitmeaastastes projektides vähemalt viiest erinevast
programmiga Kultuur 2000 liitunud riigist.

Meetme 1 (üheaastased projektid) raames toetab programm
Kultuur 2000 muusikat, näitekunsti, kultuuripärandit, kujutavat
kunsti, kirjandust, raamatuid ja tõlkimist.

Meetme 2 (mitmeaastased projektid) raames toetab programm
Kultuur 2000 muusikat, näitekunsti, kultuuripärandit, kujutavat
kunsti, kirjandust ja raamatuid.

2. TINGIMUSTELE VASTAVAD KANDIDAADID

Tingimustele vastavad kandidaadid on juriidilise isiku staatusega
riiklikud, kohalikud ja eraõiguslikud organisatsioonid, mille
põhitegevus on seotud kultuurivaldkonnaga.

Taotluse võivad esitada organisatsioonid, mis asuvad ühes järg-
mistest riikidest:

— Euroopa Liidu 25 liikmesriiki;

— Kolm EMP/EFTA riiki (Island, Liechtenstein ja Norra);

— Euroopa Liiduga liituvad riigid (Bulgaaria ja Rumeenia) ja
kandidaatriik Türgi.

Tuleb siiski märkida, et Türgi osalemine programmis sõltub
Türgi valitsuse ja Euroopa Liidu vahel sõlmitavast kokkuleppest.
Türgi organisatsioonid võivad osaleda projektijuhtide või
kaasorganiseerijatena eeldusel, et vastav kokkulepe jõustub enne
valikuprotsessi lõppu.

3. PROJEKTIDE EELARVE JA KESTUS

Käesoleva konkursikutse raames rahastatavate projektide eelarve
on ligikaudu 28 mln eurot (meede 1 ja meede 2).

Aastaste projektide jaoks taotletavad vahendid peavad jääma
vahemikku 50 000—150 000 eurot ning ei või ületada 50 %
projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Tõlkeprojektide puhul katab Euroopa Ühenduse toetus tõlki-
ja(te) honorarid kõikide taotluses nimetatud raamatute (mini-
maalselt 4, maksimaalselt 10 tingimustele vastavat raamatut)
tõlkimise eest tingimusel, et need ei ületa kokku 50 000 eurot
või 60 % kogueelarvest.

Mitmeaastaste projektide jaoks taotletav toetus peab olema
vähemalt 50 000 eurot, aga mitte suurem kui 300 000 eurot
aastas ning ei tohi ületada 60 % projekti abikõlblikust eelarvest.

Projektid peavad algama enne 15. novembrit 2006.

Üheaastased projektid ei tohi kesta kauem kui 12 kuud.

Mitmeaastaste projektide peavad kestma vähemalt 24 kuud,
kuid mitte rohkem kui 36 kuud.

Erandjuhtudel ning kui toetusesaaja on seda nõuetekohaselt
põhjendanud, on valitud projektide puhul võimalik muutmis-
korra alusel projekti kestust maksimaalselt kuue kuu võrra
pikendada.

4. TÄHTAEG

Taotlused tuleb saata komisjonile hiljemalt:

17. oktoobriks 2005 üheaastaste ja tõlkeprojektide puhul, 28.
oktoobriks 2005 mitmeaastaste projektide puhul.

5. LISATEAVE

Täpsemad juhised ja taotlusvormid leiate komisjoni veebile-
helt:

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

Taotlused peavad vastama täpsemates juhistes toodud tingimus-
tele ning nende esitamiseks tuleb kasutada ettenähtud vorme.
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