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1. TAVOITTEET JA KUVAUS

Kulttuuri 2000 -ohjelmalla pyritään edistämään Euroopan
kansojen yhteistä kulttuurialuetta. Komissio tukee vuosittain
yksivuotisia ja monivuotisia kulttuuritapahtumia ja -hankkeita,
jotka toteutetaan yhteistyökumppanuuksina tai -verkostoina.
Yksivuotisissa hankkeissa osallistujina on oltava kulttuurialan
toimijoita vähintään kolmesta ja monivuotisissa hankkeissa
vähintään viidestä Kulttuuri 2000 -ohjelmaan osallistuvasta
maasta.

Toimessa 1 (yksivuotiset hankkeet) Kulttuuri 2000 -ohjelmasta
tuetaan hankkeita, jotka koskevat musiikkia, esittävää taidetta,
kulttuuriperintöä, veisto- ja kuvataidetta, kirjallisuutta ja kirjoja
sekä kääntämistä.

Toimessa 2 (monivuotiset hankkeet) Kulttuuri 2000 -ohjelmasta
tuetaan hankkeita, jotka koskevat musiikkia, esittävää taidetta,
kulttuuriperintöä, veisto- ja kuvataidetta, kirjallisuutta ja kirjoja.

2. TUKIKELPOISET HAKIJAT

Tukikelpoisia hakijoita ovat lailliset julkiset tai yksityiset organi-
saatiot, joiden päätoiminta sijoittuu kulttuurialalle.

Hakemuksia voivat esittää organisaatiot, jotka ovat sijoittautu-
neet johonkin seuraavista maista:

— Euroopan unionin 25 jäsenvaltiota

— kolme ETA/Efta-maata (Islanti, Liechtenstein ja Norja)

— unioniin liittymässä olevat maat Bulgaria ja Romania; ehdo-
kasmaa Turkki.

On kuitenkin huomattava, että Turkin osallistuminen ohjel-
maan edellyttää asiaa koskevan sopimuksen tekemistä Turkin
hallituksen ja Euroopan komission välillä. Jos kyseinen sopimus
tulee voimaan ennen valintaprosessin päättymistä, Turkin orga-
nisaatiot ovat tukikelpoisia hanketta johtavina organisaatioina
tai osajärjestäjinä.

3. TALOUSARVIO JA HANKKEIDEN KESTO

Kokonaisbudjetti tästä ehdotuspyynnöstä tuettavia toimia
varten on noin 28 miljoonaa euroa (toimet 1 ja 2).

Yksivuotiselle hankkeelle haetun rahoituksen on oltava
50 000—150 000 euroa, eikä se saa ylittää 50 prosenttia
hankkeen tukikelpoisesta kokonaisbudjetista.

Käännöshankkeissa yhteisön tuki kattaa kääntäjän/kääntäjien
palkkiot kaikkien hakemukseen sisältyvien kirjojen osalta
(vähintään 4 ja enintään 10 tukikelpoista kirjaa) sikäli kuin ne
eivät ylitä 50 000:tä euroa tai 60 prosenttia julkaisukustan-
nusten kokonaismäärästä.

Monivuotiselle hankkeelle haetun rahoituksen on oltava yli
50 000 euroa mutta enintään 300 000 euroa vuodessa, eikä se
saa ylittää 60 prosenttia hankkeen tukikelpoisesta kokonaisbud-
jetista.

Hankkeiden on käynnistyttävä ennen 15.11.2006.

Yksivuotisten hankkeiden kesto on enintään 12 kuukautta.

Monivuotisten hankkeiden kesto on vähintään 24 kuukautta ja
enintään 36 kuukautta.

Erityistapauksissa ja edunsaajan esitettyä asianmukaiset perus-
telut valittujen hankkeiden kestoa voidaan muutosmenettelyn
kautta pidentää enintään 6 kuukaudella.

4. HAKUAIKA

Hakemukset on lähetettävä komissioon viimeistään:

17. lokakuuta 2005 yksivuotisten hankkeiden ja käännöshank-
keiden osalta 28. lokakuuta 2005 monivuotisten hank-
keiden osalta.

5. LISÄTIETOJA

Ehdotuspyyntö ja hakulomakkeet ovat saatavilla komission
verkkosivustolla osoitteessa

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

Hakemusten on täytettävä ehdotuspyynnössä asetetut vaati-
mukset, ja ne on toimitettava niille tarkoitetuilla lomakkeilla.
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