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1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Įgyvendinant programą „Kultūra 2000“ padedama puoselėti
Europos tautoms bendrą kultūrinę erdvę. Kiekvienais metais
Bendrija remia vienamečius ir daugiamečius kultūrinius rengi-
nius ir projektus, vykdomus partnerystės ar tinklų bendradar-
biavimo būdu. Vienamečiuose projektuose turi dalyvauti
kultūros srityje veikiantys ūkio subjektai iš mažiausiai trijų vals-
tybių, o atitinkamai daugiamečiuose projektuose — ūkio
subjektai iš mažiausiai penkių programoje „Kultūra 2000“ daly-
vaujančių valstybių.

Pagal programos „Kultūra 2000“ 1 tipo veiksmus (vienamečiai
projektai) parama yra teikiama muzikos ir scenos meno rūšims,
kultūros paveldui, vaizduojamiesiems ir plastiniams menams,
literatūrai ir knygoms bei vertimui raštu.

Pagal programos „Kultūra 2000“ 2 tipo veiksmus (daugiamečiai
projektai) parama yra teikiama muzikos ir scenos meno rūšims,
kultūros paveldui, vaizduojamiesiems ir plastiniams menams,
literatūrai ir knygoms.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PROJEKTŲ RENGĖJAI

Reikalavimus atitinkantys kandidatai — tai juridinį statusą
turinčios valstybinės ir privačios organizacijos, užsiimančios
kultūrine veikla.

Paraiškas gali pateikti organizacijos, įsteigtos vienoje iš toliau
išvardytų šalių:

— 25 Europos Sąjungos šalių;

— Trijose EEE arba ELPA šalyse (Islandijoje, Lichtenšteine,
Norvegijoje);

— Stojančiose šalyse Bulgarijoje ir Rumunijoje; šalyje kandi-
datėje Turkijoje.

Tačiau reikėtų pažymėti, kad Turkija programoje dalyvaus,
jeigu bus sudarytas Turkijos vyriausybės ir Europos Komisijos
susitarimas. Turkijos organizacijos atitiks projektų vadovų ar
bendraorganizatorių reikalavimus, jeigu šis susitarimas įsigalios
iki atrankos proceso pabaigos.

3. BIUDŽETAS IR PROJEKTO TRUKMĖ

Bendras pagal šį kvietimą teikti paraiškas skirtas biudžetas
projektams sudaro apie 28 milijonus EUR (1 ir 2 tipų veiks-
mams).

Prašomo finansavimo dalis vienamečiams projektams turi suda-
ryti nuo 50 000 EUR iki 150 000 EUR ir negali viršyti 50 %
viso reikalavimus atitinkančio biudžeto.

Vertimo raštu projektams iš Bendrijos finansuojamos sumos
bus dengiamos vertėjo (-ų) raštu atlyginimui (- ams) skirtos
išlaidos už visas paraiškoje nurodytas knygas (mažiausiai 4,
daugiausia — 10 reikalavimus atitinkančių knygų), tačiau nevi-
ršijant visos 50 000 EUR sumos arba 60 % visų veiklos
išlaidų.

Prašoma finansavimo suma daugiamečiams projektams turi
sudaryti daugiau kaip 50 000 EUR, bet ne daugiau kaip
300 000 EUR per metus ir negali viršyti 60 % viso reikala-
vimus atitinkančio biudžeto.

Projektai turi būti pradėti vykdyti iki 2006 11 15.

Vienamečių projektų trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 mėn.

Daugiamečių projektų trukmė mažiausiai turi būti 24 mėn. ir
negali tęstis ilgiau kaip 36 mėn.

Išimtiniais atvejais, paramos gavėjui pateikus pateisinančius
dokumentus, taikant pakeitimų priėmimo tvarką, bus suteikta
galimybė atrinktų projektų terminą pratęsti daugiausia iki 6
mėn.

4. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

Paraiškas Komisijai reikia nusiųsti ne vėliau kaip:

2005 m. spalio 17 d. — vienamečiams ir vertimo raštu
projektams 2005 m. spalio 28 d. — daugiamečiams projek-
tams.

5. KITA INFORMACIJA

Sąlygas ir paraiškų formas galima rasti Komisijos interneto
svetainėje adresu:

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

Paraiškos turi atitikti reikalavimus, nustatytus nurodymuose, ir
pateiktos juose numatytomis formomis.
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