
Ehdollinen ehdotuspyyntö — DG EAC N:o 55/06

Euroopan unionin vuotuisen kulttuuriperintökilpailun järjestämistä ja toteuttamista koskeva ehdol-
linen ehdotuspyyntö

(2006/C 270/08)

Varauslauseke

Kulttuuri ohjelmaa (2007—2013) koskevaa komission ehdotusta ei vielä ole virallisesti hyväksytty EU:n
lainsäädäntöelimissä. Komissio on päättänyt julkaista tämän ehdotuspyynnön jo nyt, jotta ohjelma voidaan
toteuttaa nopeasti heti sen jälkeen, kun EU:n lainsäätäjä on hyväksynyt ohjelman oikeusperustan (minkä on
määrä tapahtua pian), ja jotta yhteisön tuen mahdolliset saajat voivat aloittaa ehdotustensa laatimisen
hyvissä ajoin.

Tämä ehdotuspyyntö ei sido komissiota oikeudellisesti. Jos oikeusperustaa muutetaan merkittävästi EU:n
lainsäädäntöelimissä, tämä ehdotuspyyntö voidaan peruuttaa ja muita, sisällöltään ja määräajaltaan erilaisia
ehdotuspyyntöjä saatetaan käynnistää.

Vuoden 2007 ehdotuspyyntö toteutetaan seuraavin edellytyksin, joiden toteutumiseen komissio ei voi
vaikuttaa:

— Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyvät ohjelman perustamista koskevan
oikeusperustan lopullisen tekstin ilman suuria muutoksia,

— Kulttuuri ohjelman (2007—2013) vuotuinen työohjelma ja sen toteuttamista koskevat yleiset suunta-
viivat, perusteet ja valintamenettelyt hyväksytään ohjelmakomitean kuulemisen jälkeen, sekä

— budjettivallan käyttäjä hyväksyy Euroopan unionin talousarvion vuodelle 2007.

1. Johdanto

Tämä ennakkoon tehtävä ehdotuspyyntö, jonka toteutuminen edellyttää Kulttuuri ohjelman (2007—2013)
hyväksymistä, koskee yhteisön tukea kulttuuriperinnön säilyttämistä ja vaalimista koskevan Euroopan
unionin kilpailun järjestämiseksi ja palkinnon myöntämiseksi ehdotetun uuden Kulttuuri ohjelman puit-
teissa.

Tämän ehdollisen ehdotuspyynnön tarkoituksena on tiedottaa mahdollisille hakijaorganisaatioille Euroopan
unionin aikomuksesta jatkaa ehdotetun Kulttuuri-ohjelman alaohjelmaan 1.3 kuuluvan kilpailun toteutta-
mista.

Kulttuuri-ohjelma on ainoa kulttuurialan monivuotinen yhteisön toimenpideohjelma, joka on avoin kaikille
kulttuurin aloille ja kaikenlaisille kulttuuritoimijoille.

Ohjelma perustuu EY:n perustamissopimuksen 151 artiklaan, jonka mukaan yhteisö myötävaikuttaa siihen,
että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista moni-
muotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä.

2. Tavoitteet ja kuvaus

Euroopan rikas ja monimuotoinen kulttuuriperintö on epäilemättä yksi merkittävimmistä seikoista, joihin
eurooppalaiset voivat samaistua paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Tietoisuus kult-
tuuriperinnöstä onkin siksi ensisijaisen tärkeä asia, sillä juuri sen avulla eurooppalaiset voivat havaita,
kuinka suuressa määrin kulttuuriperintö auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään heitä yhdistäviä tekijöitä.
Tämä voi puolestaan osaltaan lisätä kulttuurien välistä vuoropuhelua, eurooppalaisten keskinäistä tunte-
musta, ymmärtämystä ja kunnioitusta, ja vahvistaa tällä tavalla heidän eurooppalaista identiteettiään.
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Euroopan kulttuuriperinnön säilyttäminen ja vaaliminen sen kaikissa muodoissa (arkkitehtoninen ja arkeo-
loginen perintö kuten rakennukset, rakennuskokonaisuudet maaseudulla tai kaupungeissa, muistomerkit,
irtain kulttuuriperintö, arkeologiset kohteet ja kulttuurimaisemat) on yksi Kulttuuri ohjelmasta tuettavista
kulttuurin aloista.

Tästä syystä Euroopan komissio haluaa jatkaa jo luodun vuotuisen EU-kilpailun järjestämistä. Sen avulla
voidaan antaa tunnustusta kansalaisten, paikallisyhteisöjen tai järjestöjen esimerkillisille aloitteille ja
parhaille toimintamalleille, jotka osallistuvat kulttuuriperinnön suojelemiseen, konservointiin, edistämiseen
ja kehittämiseen Euroopan laajuisesti. Huomioon otetaan erityisesti aloitteet ja taidot, joilla on symbolista
tai esimerkkiarvoa ja/tai kasvatuksellista tai yhteiskunnallista arvoa.

Tämän ehdotuspyynnön tarkoituksena on valita taho, jolla on oikeus järjestää ja toteuttaa kyseinen EU-
kilpailu ja myöntää palkinto.

Koska kulttuuriperinnön edistämiseen kuuluu monenlaisia asioita, EU-kilpailu voisi sisältää useita seuraaviin
toiminta- ja hankeluokkiin kuuluvia erillisiä kilpailuja (1):

— Hanke, joka koskee arkkitehtuuriperinnön esimerkillistä suojelua, restaurointia ja vaalimista (yksi
rakennus tai useiden rakennusten muodostama kokonaisuus pienissä maalais- ja saaristolaisyhteisöissä)
joko säilyttämällä rakennusten alkuperäinen käyttötarkoitus tai tekemällä niistä kulttuuri- ja opetusvie-
railukohteita. Yleisöllä on oltava pääsy rakennukseen tai rakennuskokonaisuuteen.

— Hanke, joka koskee kulttuurimaiseman esimerkillistä suojelua, säilyttämistä ja vaalimista niin, että sen
alkuperäinen historiallinen luonne ja kulttuurimerkitys otetaan huomioon.

— Hanke, joka koskee yleisölle avoimen, yksityisestä tai julkisesta taidekokoelmasta muodostuvan kulttuu-
riperinnön esimerkillistä suojelua, konservointia tai restaurointia.

— Hanke, joka koskee yleisölle avoimen arkeologisen alueen esimerkillistä suojelua, säilyttämistä ja vaali-
mista.

— Hanke, joka koskee esimerkillistä tutkimusta yleisölle avoimen kulttuuriperintökohteen (esimerkiksi
rakennuksen, maaseutu- tai kaupunkiyhteisössä sijaitsevan rakennuskokonaisuuden, kulttuurimaiseman
tai arkeologisen kohteen) säilyttämiseksi ja/tai vaalimiseksi.

— Eurooppalainen henkilö tai ryhmä, johon voi kuulua henkilöitä, paikallis- tai keskushallinnon viran-
omaisia tai kansalaisjärjestöjä. Palkinto annetaan tunnustuksena uutterasta ja tuloksellisesta pitkäaikai-
sesta ponnistelusta Euroopan kulttuuriperinnön suojelemiseksi, säilyttämiseksi ja vaalimiseksi.

Palkinto voidaan myöntää joko yhdelle henkilölle (esimerkiksi konservointiin tai restaurointiin erikoistu-
neelle tieteen, tekniikan tai käsityön erikoisosaajalle) tai ryhmälle, johon voi kuulua konservoinnin tai
restauroinnin erikoisosaajia, omistajia, paikallis- ja keskushallinnon viranomaisia tai kansalaisjärjestöjä.
Palkintoon olisi sisällyttävä 15 000 euron rahasumma ja diplomi, jossa on ehdottomasti oltava Euroopan
unionin Kulttuuri ohjelman tunnus ja jossa voi olla myös kilpailun järjestämisestä vastuussa olevan organi-
saation tunnus.

Kilpailun palkinto tulee myöntää eurooppalaisten riippumattomien asiantuntijoiden muodostaman paneelin
suositusten perusteella. Paneelin jäsenten tulee edustaa mahdollisimman useaa kulttuuriperintöön liittyvää
alaa. Hakijoita pyydetään selvittämään hakemuksessaan, millä tavalla ne aikovat järjestää palkinnon myön-
tämisen (palkintolautakunnan valinta ja työskentelytavat).

Kilpailun olisi saatava mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja sillä olisi oltava mahdollisimman suuri
vaikutus Euroopan laajuisesti; sen vuoksi Euroopan unionin toimielinten ja erityisesti komission edustajien
läsnäolo palkintojenjakotilaisuudessa on olennaisen tärkeää. Voittaneet hankkeet sekä parhaat kilpailuun
osallistuneet hankkeet on tehtävä tunnetuiksi mahdollisimman laajasti esimerkiksi julkaisujen, lehdistön,
radion ja television kautta tai kiertävien näyttelyiden avulla.
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(1) Palkittujen hankkeiden ja palkinnon saajien on oltava peräisin jostakin ohjelmaan osallistuvasta maasta (ks. kohta 3).



3. Tukikelpoiset hakijat

Hakijoiden on oltava julkisia tai yksityisiä organisaatioita, joilla on oikeudellinen asema ja paljon kulttuuri-
perinnön säilyttämiseen ja/tai vaalimiseen liittyvää kokemusta.

Tukea voivat hakea oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet seuraaviin valtioihin:

— Euroopan unionin jäsenvaltiot (1),

— kolme ETA-maata: Norja, Islanti ja Liechtenstein (edellyttäen, että ETA:n sekakomitea hyväksyy asiaa
koskevan päätöksen),

— EU:n ehdokasmaat (Turkki, Kroatia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia) ja Länsi-Balkanin maat
(Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia, mukaan luettuna Kosovo (YK:n turvallisuusneu-
voston päätöslauselman 1244 mukaisesti)) (2), sillä edellytyksellä, että niiden osallistumista yhteisön
ohjelmiin sääntelevä yhteisymmärryspöytäkirja tulee voimaan.

On syytä huomata, että EU:n ehdokasmaiden, liittyvien maiden ja Länsi-Balkanin maiden ohjelmaan osallis-
tumisen edellytyksenä on kyseisten maiden hallitusten ja Euroopan komission tekemä asiaa koskeva
sopimus.

4. Talousarvio ja hankkeen kesto

Toimintaan on varattu enintään 200 000 euron määräraha, joka on tarkoitettu kunkin vuotuisen kilpailun
järjestämisen ja toteuttamisen kokonaiskustannuksiin (palkintoihin kuuluvat rahamäärät mukaan luettuina).
Kyseinen rahoitusosuus saa olla enintään 60 % kaikista vuosittaisista tukikelpoisista järjestämis- ja toteutta-
miskustannuksista, joita sisältyy mahdollisesti valittavan hakijaorganisaation tekemään ehdotukseen.

Jokaisen EU-tukisopimuksen tukikelpoisuuskausi on 15 kuukautta.

Vuoden 2007 EU-kilpailun järjestämiseen tarkoitetun rahoitettavan toimen on ehdottomasti käynnistyttävä
ennen 15. marraskuuta 2007 ja sen on päätyttävä 14. helmikuuta 2009 mennessä. Kustannusten tukikel-
poisuusaika ei missään tapauksessa saa alkaa ennen 1. toukokuuta 2007.

Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukai-
sesti päätökseen.

5. Aikataulu/Määräaika

Tämä toimi toteutetaan vuosittain Kulttuuri ohjelman (2007—2013) keston ajan. Valittavat organisaatiot
vastaavat kulttuuriperinnön suojelua, säilyttämistä ja vaalimista koskevan Euroopan unionin vuotuisen
kilpailun järjestämisestä ja toteuttamisesta vuodesta 2007 vuoteen 2013 (kyseinen vuosi mukaan luettuna),
jolloin Kulttuuri ohjelma (2007-2013) päättyy. Nyt valittava hakija saa hoitaakseen ensimmäisen vuoden
(2007) EU-kilpailun järjestämisen. Sama hakija voi järjestää seuraavat kolme kilpailua vain komission nime-
nomaisella suostumuksella.

Hakemukset on lähetettävä komissiolle viimeistään 28. helmikuuta 2007.

6. Lisätietoja

Ehdollisen ehdotuspyynnön lyhentämätön versio ja hakulomakkeet ovat saatavissa seuraavilta verkkosi-
vuilta:

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

Hakemuksissa on noudatettava lyhentämättömän ehdotuspyynnön ohjeita, ja hakemus on laadittava sitä
varten tarkoitetulle lomakkeelle.
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(1) Euroopan unionissa on 25 jäsenvaltiota (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia,
Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari,
Viro, Yhdistynyt kuningaskunta). Romania ja Bulgaria ovat unioniin liittyviä maita, joista on määrä tulla jäsenvaltioita
1. tammikuuta 2007.

(2) Kulttuuritoimijoita pyydetään tiedustelemaan näiden maiden tilannetta komissiolta.


