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KOMISIA

Kultúra (2007 – 2013) — Výzva na predkladanie predbežných návrhov — EACEA č. 06/2006

„Podpora organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti kultúry“

(2006/C 257/09)

ZABEZPEČOVACIA DOLOŽKA

Návrh Komisie týkajúci sa programu Kultúra zatiaľ nebol formálne prijatý európskym zákonodarcom. Na
urýchlenie realizácie tohto programu po schválení jeho právneho základu európskym zákonodarcom,
k čomu by malo dôjsť v blízkej budúcnosti a nato, aby potenciálni príjemcovia podpory Spoločenstva
mohli čo najskôr pripraviť svoje návrhy, sa Komisia rozhodla uverejniť túto výzvu na predkladanie
návrhov.

Táto výzva na predkladanie návrhov Komisiu právne nezaväzuje. V prípade významnej zmeny právneho
základu zo strany európskeho zákonodarcu sa môže zrušiť a môžu byť zverejnené ďalšie výzvy na predkla-
danie návrhov s prispôsobenými lehotami na odpoveď.

Vo všeobecnosti podlieha zverejnenie výziev na predkladanie návrhov v roku 2007 týmto podmienkam,
ktorých realizácia nezávisí od Komisie:

— ak Európsky parlament a Rada Európskej únie bez závažných zmien schvália znenie konečného textu
právneho základu, ktorým sa ustanovuje program;

— ak bude schválený ročný pracovný program, ktorý sa vzťahuje na program Kultúra, a všeobecné usmer-
nenia na realizáciu, ako aj kritériá a výberové konania po predložení návrhu programovému výboru; a

— ak rozpočtový orgán schváli rozpočet Európskej únie na rok 2007.

1. Právny základ

Táto výzva na predkladanie návrhov sa opiera o rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (1), ktorým
sa ustanovuje jediný viacročný program aktivít Spoločenstva v oblasti kultúry na obdobie rokov 2007 –
2013 (ďalej len „program“).

Program sa opiera o článok 151 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý ustanovuje, že
Spoločenstvo prispieva k rozkvetu kultúr členských štátov, pričom rešpektuje ich národnú a regionálnu
rozmanitosť a zároveň podčiarkuje význam spoločného kultúrneho dedičstva.

2. Ciele a popis

Program prispieva k využívaniu spoločného kultúrneho priestoru Európanmi cez rozvoj kultúrnej
spolupráce medzi zúčastnenými štátmi, s cieľom podporiť rozvoj európskeho občianstva prostredníc-
tvom nadnárodnej mobility osôb pracujúcich v sektore kultúry, nadnárodného pohybu umeleckých
a kultúrnych diel a produktov a prostredníctvom medzikultúrneho dialógu.
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(1) Pozri zabezpečovaciu doložku.



3. Predmet výzvy na predkladanie návrhov

Na účely splnenia cieľov programu sa táto výzva zameriava na predkladanie návrhov na poskytovanie
pomoci na podporu činnosti spolufinancovaním nákladov spojených so stálym pracovným programom
organizácií, ktoré sledujú všeobecné európske záujmy v oblasti kultúry, alebo sa zameriavajú na otázky,
ktoré sú súčasťou aktivít Európskej únie v tejto oblasti.

4. Rozpočtové prostriedky

Celkový pridelený rozpočet v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov by mal dosiahnuť 4,8 milióna
EUR.

5. Kritériá spôsobilosti

Organizácie, ktoré predkladajú návrh, musia ponúkať skutočný európsky rozmer. Z tohto pohľadu
musia vykonávať aktivity na európskej úrovni, a to buď samy, alebo vo forme rôznych koordinovaných
združení a ich štruktúra (zapísaní členovia) a aktivity sa musia uskutočňovať s celoeurópskou pôsob-
nosťou, alebo musia pokrývať najmenej sedem krajín zúčastnených na programe.

Oprávnenými kandidátmi sú neziskové organizácie s právnym štatútom, existujúce najmenej dva roky,
ktoré sledujú ciele všeobecného európskeho záujmu v oblasti kultúry, alebo ciele, ktoré sú súčasťou
aktivít Európskej únie v tejto oblasti. Tieto organizácie musia mať sídlo v jednej z krajín, ktoré sa zú-
častňujú programu (1).

6. Lehota na podávanie žiadostí

22. december 2006

7. Doplňujúce informácie

Podrobné informácie k tejto výzve na predkladanie návrhov sú k dispozícii na internetových stránkach
Európskej komisie a Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Žiadosť
a všetky súvisiace tlačivá sú k dispozícii na internetovej stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie,
audiovizuálny sektor a kultúru.

Európska komisia:

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

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru:

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

Žiadosti musia vyhovovať požiadavkám, ktoré sa nachádzajú v podrobných informáciách, a musia byť
predložené na nato určených tlačivách.
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(1) 25 členských štátov Európskej únie, Rumunsko a Bulharsko, ktoré sú prístupové krajiny a u ktorých sa očakáva, že
sa stanú členskými štátmi od 1. januára 2007, krajiny EHP, pod podmienkou schválenia príslušného rozhodnutia
Spoločného výboru EHP, kandidátske krajiny a krajiny západného Balkánu, pod podmienkou uzavretia príslušného
memoranda o porozumení („Memorandum of Understanding“), ktorým sa ustanoví spôsob ich účasti.


