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Πολιτισµός (2007-2013) — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων υπό αίρεση — EACEA αριθ. 06/ 2006

«Υποστήριξη των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολι-
τισµού»

(2006/C 257/09)

ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Η πρόταση της Επιτροπής αναφορικά µε το πρόγραµµα Πολιτισµός δεν έχει ακόµη γίνει τυπικά δεκτή από τον
ευρωπαίο νοµοθέτη. Παρά το γεγονός αυτό, προκειµένου να καταστεί δυνατή η γρήγορη υλοποίηση του εν λόγω
προγράµµατος µετά την έγκριση της νοµικής του βάσης από τον ευρωπαίο νοµοθέτη, η οποία αναµένεται
σύντοµα, και προκειµένου να επιτραπεί στους δυνητικούς δικαιούχους των κοινοτικών επιχορηγήσεων να καταρ-
τίσουν όσο το δυνατό πιο σύντοµα τις προτάσεις τους, η Επιτροπή αποφάσισε να δηµοσιεύσει την παρούσα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν δεσµεύει νοµικά την Επιτροπή. Είναι δυνατό να ακυρωθεί και να
δηµοσιευθούν νέες προσκλήσεις διαφορετικού περιεχοµένου, µε κατάλληλα προσαρµοσµένες προθεσµίες υποβολής
προτάσεων, σε περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης της νοµικής βάσης από τον ευρωπαίο νοµοθέτη.

Εν γένει, η θέση σε εφαρµογή των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων κατά το 2007 υπόκειται στις παρακάτω
προϋποθέσεις, η πλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται από την Επιτροπή:

— έγκριση του τελικού κειµένου της νοµικής βάσης για τη θέσπιση του Προγράµµατος από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις·

— έγκριση του ετήσιου προγράµµατος εργασίας για το πρόγραµµα Πολιτισµός και των γενικών προσανατο-
λισµών για την υλοποίησή του καθώς επίσης των κριτηρίων και των διαδικασιών επιλογής, µετά από υποβολή
στην επιτροπή του προγράµµατος· και

— έγκριση του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2007 από την αρχή του προϋπολογισµού.

1. Νοµική βάση

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (1) για τη θέσπιση ενός ενιαίου πολυετούς προγράµµατος για τις κοινοτικές ενέργειες στον τοµέα
του πολιτισµού για την περίοδο 2007-2013 (το οποίο καλείται στο εξής «Το πρόγραµµα»).

Το Πρόγραµµα βασίζεται στο άρθρο 151 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το οποίο
ορίζει ότι η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών σεβόµενη την εθνική και
περιφερειακή τους πολυµορφία και προβάλλοντας ταυτόχρονα την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά.

2. Στόχοι και περιγραφή

Το Πρόγραµµα συµβάλλει στην ανάδειξη ενός κοινού πολιτιστικού χώρου για τους Ευρωπαίους µέσω της
ανάπτυξης της πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη
δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας µέσω της διακρατικής κινητικότητας των ατόµων που εργάζονται στον
πολιτιστικό τοµέα, της διακρατικής κυκλοφορίας των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και προϊόντων και
του διαπολιτισµικού διαλόγου.
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(1) Πρβλ. Ρήτρα προφύλαξης.



3. Αντικείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Προκειµένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του προγράµµατος, η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων
αποσκοπεί στην παροχή επιχορηγήσεων λειτουργίας για τη συγχρηµατοδότηση των δαπανών που συνδέονται
µε το µόνιµο πρόγραµµα εργασίας οργανισµών που επιδιώκουν σκοπό γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον
τοµέα του πολιτισµού ή στόχο που αποτελεί µέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω
τοµέα.

4. ∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός

Ο συνολικός διατιθέµενος προϋπολογισµός στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
αναµένεται να ανέλθει σε 4,8 εκατοµµύρια ευρώ.

5. Κριτήρια επιλεξιµότητας

Οι επιλέξιµες οργανώσεις πρέπει να παρουσιάζουν µια ουσιαστική ευρωπαϊκή διάσταση. Από την άποψη αυτή
πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε µόνες τους, είτε υπό τη µορφή
διαφόρων οργανώσεων που συντονίζονται µεταξύ τους, ενώ η δοµή τους (εγγεγραµµένα µέλη) και οι δραστη-
ριότητές τους πρέπει να διαθέτουν ακτινοβολία στο επίπεδο όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να καλύπτουν
τουλάχιστον 7 από τις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες.

Οι επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί µε νοµικό καθεστώς, σε λειτουργία επί τουλάχι-
στον δύο έτη, µε ευρωπαϊκό σκοπό γενικού ενδιαφέροντος στον τοµέα του πολιτισµού ή µε στόχο που εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα αυτό. Οι οργανισµοί αυτοί πρέπει να
έχουν την έδρα τους σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα (1).

6. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
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7. Επιπρόσθετες πληροφορίες

Η συγγραφή υποχρεώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων διατίθεται στον
ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Εκτελεστικού οργανισµού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών
θεµάτων και πολιτισµού. Ο φάκελος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και όλα τα σχετικά έντυπα διατίθενται
στον ιστοχώρο του Εκτελεστικού οργανισµού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

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

Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού:

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συγγραφή υποχρεώ-
σεων και πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται στα προβλεπόµενα για τον σκοπό αυτό έντυπα.
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(1) Τα 25 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουµανία και η Βουλγαρία οι οποίες τελούν υπό προσχώρηση και αναµένεται
να γίνουν µέλη την 1η Ιανουαρίου 2007 και οι χώρες του ΕΟΧ µε την επιφύλαξη της λήψης της σχετικής απόφασης από τη
µικτή επιτροπή του ΕΟΧ· οι υποψήφιες χώρες και οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων µε την επιφύλαξη της σύναψης του
σχετικού µνηµονίου συµφωνίας («Memorandum of Understanding») που θα καθορίζει τις λεπτοµέρειες της συµµετοχής
τους.


