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„Kultúra 2000”: Pályázati felhívás 2006-ra

(2005/C 172/14)

1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS

A „Kultúra 2000” program hozzájárul az európai népek közös
kulturális terének érvényesítéséhez. A Közösség minden évben
támogatja a kulturális hálózatok és más partnerek által kivitele-
zett egyéves és többéves projekteket. Az egyéves projektekben
legalább három, illetve a többéves projektekben legalább öt, a
„Kultúra 2000” programban részt vevő tagállam kulturális szer-
vezeteinek kell közreműködniük.

A „Kultúra 2000” program 1. tevékenységi köre (egyéves
projektek) a zene és előadóművészetek, a kulturális örökség, a
plasztikus és vizuális művészetek, az irodalom és a könyvek,
valamint a műfordítás területén nyújt támogatást.

A „Kultúra 2000” program 2. tevékenységi köre (többéves
projektek) a zene- és előadóművészetek, a kulturális örökség, a
plasztikus és vizuális művészetek, az irodalom és a könyvek
területén nyújt támogatást.

2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK

A támogatásra jogosult pályázók azok a jogi személyiséggel
rendelkező állami és magánszervezetek, amelyeknek fő tevé-
kenységi köre a kultura területéhez kapcsolódik.

Pályázatokat az alábbi országok valamelyikében alapított szer-
vezetek nyújthatnak be:

– Az EU 25 tagállama;

– A három EGT/EFTA ország (Izland, Liechtenstein és
Norvégia);

– A csatlakozó országok: Bulgária és Románia, valamint a
tagjelölt Törökország.

Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy Törökország részvétele
a programban az Európai Bizottság és a török kormány között
létrejövő megállapodás függvénye. A török szervezetek projekt-
vezetőként vagy társszervezőként akkor lesznek támogathatók,
ha ez a megállapodás a kiválasztási eljárás befejezése előtt
hatályba lép.

3. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKT IDŐTARTAMA

Az e pályázati felhívásban a támogatott projektekre fordítható
teljes költségvetés körülbelül 28 millió euró (1. és 2. tevékeny-
ségi kör).

Az egyéves projektekre igényelhető támogatás egyenként
50 000 és 150 000 euró között lehet, és nem lépheti túl a
projekt összes elszámolható költségének 50 %-át.

A műfordítási projektekre a közösségi támogatás a fordító(k)
díjazását fedezi a pályázatban szereplő összes könyvre
(minimum 4, maximum 10 támogatható könyv pályázaton-
ként) feltéve, hogy a díjazás nem haladják meg az 50 000 eurós
összeget vagy a teljes kiadási költség 60 %-át.

A többéves projektekre igényelt támogatásnak évenként 50 000
euró felett kell lennie, de nem haladhatja meg az évi 300 000
eurót, valamint a projekt összes elszámolható költségének
60 %-át.

A projekteknek 2006. november 15. előtt meg kell kezdőd-
niük.

Az egyéves projektek 12 hónapnál nem lehetnek hosszabbak.

A többéves projektek időtartama minimum 24 hónap, de 36
hónapnál nem lehetnek hosszabbak.

Rendkívüli körülmények között és a kedvezményezett által
kellően indokolt esetben, egy módosítási eljárással a kiválasztott
projektek időtartamának 6 hónapos meghosszabbítására van
lehetőség.

4. HATÁRIDŐ

A pályázatokat legkésőbb a következő időpontig kell postázni a
Bizottsághoz:

egyéves projektek, illetve műfordítási projektek esetében 2005.
október 17-ig, többéves projektek esetében 2005. október 28-
ig.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A pályázati feltételek és a pályázati űrlapok a következő bizott-
sági internetes oldalon érhetők el:

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

A pályázatoknak meg kell felelniük a pályázati feltételekben
megfogalmazott követelményeknek és a megadott formanyom-
tatványokon kell azokat benyújtani.
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