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KOMISSIO

Kulttuuri (2007—2013) — Ehdollinen ehdotuspyyntö — EACEA nro 06/ 2006

”Tuki kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimiville organisaatioille”

(2006/C 257/09)

VARAUMA

Yhteisön lainsäätäjä ei ole vielä virallisesti hyväksynyt Kulttuuri-ohjelmaa koskevaa komission ehdotusta.
Komissio on siitä huolimatta päättänyt julkaista tämän ehdotuspyynnön, jotta ohjelma voitaisiin panna
nopeasti täytäntöön sen jälkeen, kun yhteisön lainsäätäjä on hyväksynyt sen oikeusperustan — minkä
pitäisi tapahtua lähiaikoina –, ja jotta mahdolliset tuensaajat voisivat aloittaa ehdotustensa valmistelun
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tämä ehdotuspyyntö ei sido komissiota oikeudellisesti. Se saatetaan peruuttaa, ja mikäli yhteisön lainsäätäjä
muuttaa oikeusperustaa merkittävästi, sen sijasta voidaan julkaista muita, sisällöltään erilaisia ehdotuspyyn-
töjä omine määräaikoineen.

Vuoden 2007 ehdotuspyynnöt pannaan yleensäkin täytäntöön seuraavilla edellytyksillä, joiden toteutumi-
seen komissio ei voi vaikuttaa:

— Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyvät ohjelman oikeusperustan lopullisen
tekstin sitä merkittävästi muuttamatta;

— Kulttuuri-ohjelmaan liittyvä vuosittainen toimintasuunnitelma ja sen täytäntöönpanoa koskevat yleiset
suuntaviivat sekä siinä noudatettavat valintaperusteet ja -menettelyt hyväksytään ohjelmakomitean
kuulemisen jälkeen; ja

— budjettivallan käyttäjä hyväksyy Euroopan unionin talousarvion vuodeksi 2007.

1. Oikeusperusta

Ehdotuspyyntö perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen Kulttuuri 2007 -ohjelman
(jäljempänä ”ohjelma”) perustamisesta. (1) Se on monivuotinen yhtenäinen ohjelma yhteisön kulttuuri-
toimia varten vuosiksi 2007—2013.

Ohjelman oikeusperustana on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 151 artikla, jonka mukaan
yhteisö pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi, pitäen
arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuri-
perintöä.

2. Tavoitteet ja kuvaus

Ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää eurooppalaisille yhteistä kulttuurialuetta kehittämällä ohjel-
maan osallistuvien valtioiden välistä kulttuuriyhteistyötä Euroopan kansalaisuuden näkyvyyden, kult-
tuurialalla työskentelevien henkilöiden kansalliset rajat ylittävän liikkuvuuden, teosten sekä taide- ja kult-
tuurituotteiden kansalliset rajat ylittävän levittämisen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiseksi.
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(1) Ks. varauma.



3. Ehdotuspyynnön aihe

Ehdotuspyynnön tarkoituksena on myöntää toiminta-avustuksia, joilla rahoitetaan yleistä eurooppalaista
etua kulttuurialalla edistävien tai Euroopan unionin kulttuuripolitiikkaan kuuluvaan tavoitteeseen pyrki-
vien organisaatioiden pysyvään toimintaohjelmaan liittyviä kustannuksia.

4. Budjetti

Ehdotuspyyntöön varattu kokonaisbudjetti on noin 4,8 miljoonaa euroa.

5. Tukikelpoiset hakijat

Tukikelpoisilla organisaatioilla on oltava todellinen eurooppalainen ulottuvuus. Niiden on harjoitettava
toimintaansa Euroopan tasolla, yksin tai erilaisten koordinoitujen järjestöjen muodossa, ja niiden raken-
teella (kirjatut jäsenet) ja toiminnalla on voitava olla vaikutus Euroopan unionin tasolla tai niiden on
katettava vähintään seitsemän ohjelmaan osallistuvaa valtiota.

Tukikelpoisia ovat kulttuurin alalla toimivat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, joilla on oikeush-
enkilön asema ja joiden perustamisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta. Niiden tulee olla yleistä euro-
oppalaista etua kulttuurialalla edistäviä tai Euroopan unionin kulttuuripolitiikkaan kuuluvaan tavoittee-
seen pyrkiviä organisaatioita. Näiden organisaatioiden on sijaittava jossakin ohjelmaan osallistuvista
valtioista (1).

6. Määräaika

Hakemukset on lähetettävä viimeistään 22. joulukuuta 2006.

7. Lisätietoja

Ehdotuspyyntöön liittyvä tarjouseritelmä on saatavilla Euroopan komission ja Koulutus-, audiovisuaali-
ja kulttuurialan toimeenpanoviraston verkkosivustoilla. Hakemusasiakirjat ja hakulomakkeet ovat saata-
villa Koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanoviraston verkkosivustolla.

Euroopan komissio:

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

Toimeenpanovirasto:

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

Tukihakemusten on noudatettava tarjouseritelmässä asetettuja ehtoja, ja ne on toimitettava tarjouseritel-
mään liittyvillä lomakkeilla.
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(1) Euroopan unionin 25 jäsenvaltiota; liittymisneuvotteluja käyvät valtiot Romania ja Bulgaria, joiden on määrä liittyä
unioniin 1. tammikuuta 2007; ETA-valtiot edellyttäen, että asiaa koskeva ETA:n sekakomitean päätös hyväksytään;
ehdokasvaltiot ja Länsi-Balkanin maat edellyttäen, että niiden osallistumisen ehdot sisältävä yhteisymmärryspöytäkirja
(”Memorandum of Understanding”) allekirjoitetaan.


