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Program Kultúra 2000: Výzva na predkladanie návrhov 2006

(2005/C 172/14)

1. CIELE A OPIS

Program Kultúra 2000 prispieva k propagácii kultúrneho
okruhu, spoločného pre európske národy. Spoločenstvo každo-
ročne podporuje ročné a viacročné kultúrne podujatia
a projekty, ktoré sa realizujú formou partnerstva alebo
prostredníctvom sietí. Ročné projekty musia pritom zahŕňať
kultúrne subjekty z najmenej troch štátov, pri viacročných
projektoch musia byť zahrnuté kultúrne subjekty z najmenej
piatich štátov, ktoré sa zúčastňujú na programe Kultúra 2000.

V rámci Akcie 1 (ročné projekty) poskytuje program Kultúra
2000 podporu v oblasti hudby a interpretačného umenia,
kultúrneho dedičstva, plastického a výtvarného umenia, litera-
túry, kníh a prekladu.

V rámci Akcie 2 (viacročné projekty) poskytuje program
Kultúra 2000 podporu v oblasti hudby, interpretačného
umenia, kultúrneho dedičstva, plastického a výtvarného
umenia, literatúry a kníh.

2. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Oprávnenými kandidátmi sú verejné a súkromné organizácie
s právnym štatútom, ktorých činnosť sa orientuje najmä na
kultúrnu oblasť.

Žiadosti môžu predkladať organizácie so sídlom v jednej
z nasledujúcich krajín:

— 25 krajín Európskej únie

— tri štáty EHP/EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)

— Pristupujúce krajiny Bulharsko a Rumunsko, kanditátska
krajina Turecko.

Účasť Turecka na programe podlieha dohode, ktorá sa má
uzavrieť medzi tureckou vládou a Európskou komisiou.
Turecké organizácie budú oprávnené zapojiť sa ako hlavní
organizátori alebo spoluorganizátori projektov pod
podmienkou, že takáto dohoda nadobudne platnosť
pred uzavretím výberového konania.

3. ROZPOČET A DĹŽKA PROJEKTOV

Celkový rozpočet na projekty, podporované touto výzvou na
podávanie návrhov je približne 28 miliónov EUR (Akcia 1
a Akcia 2).

Finančná podpora, požadovaná na ročné projekty sa musí
pohybovať v rozmedzí od 50 000 EUR do 150 000 EUR
a nesmie presiahnuť 50 % celkového oprávneného rozpočtu na
projekt.

Pri prekladových projektoch bude finančná podpora Spoločen-
stva pokrývať honoráre prekladateľov všetkých kníh v rámci
žiadosti (najmenej 4, najviac 10 kníh oprávnených na podporu)
pod podmienkou, že nepresiahnu 50 000 EUR alebo 60 %
celkových nákladov na vydanie.

Finančná podpora, požadovaná na viacročné projekty musí
predstavovať najmenej 50 000 EUR a maximálne
300 000 EUR, a nesmie presiahnuť 60 % celkového oprávne-
ného rozpočtu projektu.

Projekty musia začať do 15. novembra 2006.

Dĺžka trvania ročných projektov nesmie presiahnuť obdobie
12 mesiacov.

Viacročné projekty musia trvať najmenej 24 mesiacov a dĺžka
ich trvania nesmie presiahnuť obdobie 36 mesiacov.

Za výnimočných okolností a pod podmienkou, že príjemca
túto okolnosť náležite odôvodní, sa trvanie vybraných
projektov môže predĺžiť najviac o 6 mesiacov prostredníctvom
dodatku k zmluve.

4. TERMÍN

Návrhy musia byť zaslané Komisii najneskôr do:

17. októbra 2005 pri ročných projektoch
a prekladateľských projektoch 28. októbra 2005 pri viac-
ročných projektoch.

5. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie a formuláre žiadostí sú k dispozícii na inter-
netovej stránke Komisie:

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

Žiadosti o finančnú podporu musia dodržať podmienky stano-
vené v špecifikácii a musia byť predložené prostredníctvom
určených formulárov.
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