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KOMISIJA

Kultura (2007–2013) — Pogojni razpis za zbiranje predlogov — EACEA št. 06/2006

„Podpora organizacijam, ki so na področju kulture dejavni na evropski ravni“

(2006/C 257/09)

PREVIDNOSTNA KLAVZULA

Evropski zakonodajalec uradno še ni sprejel predloga Komisije o programu Kultura. Vendar se je Komisija
odločila za objavo tega razpisa za zbiranje predlogov, da bi se omogočilo hitro izvajanje tega programa,
potem ko bo evropski zakonodajalec sprejel zakonsko podlago, kar naj bi se zgodilo kmalu, in da bi se
morebitnim upravičencem do subvencij Skupnosti omogočila čim prejšnja priprava predlogov.

Ta razpis za zbiranje predlogov ni pravno zavezujoč za Komisijo. Razpis se lahko razveljavi in če bo
evropski zakonodajalec znatno spremenil pravno podlago, bodo objavljeni razpisi za zbiranje predlogov z
drugačno vsebino in drugačnimi roki za pošiljanje predlogov.

Izvajanje razpisov za zbiranje predlogov v letu 2007 je odvisno od naslednjih pogojev, katerih uresniče-
vanje ni odvisno od Komisije:

— sprejetje s strani Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije končnega besedila pravne podlage za
vzpostavitev programa brez znatnih sprememb;

— sprejetje letnega delovnega programa o programu Kultura in splošnih smernic za izvajanje ter meril in
postopkov izbora, potem ko so bili predloženi programskemu odboru;

— sprejetje proračuna Evropske unije za leto 2007 s strani proračunskega organa.

1. PRAVNA PODLAGA

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Sklepu Evropskega parlamenta in Sveta (1) o uvedbi enotnega
večletnega programa za dejavnosti Skupnosti na področju kulture za obdobje 2007–2013 (v nadalje-
vanju „program“).

Program temelji na členu 151 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki določa, da Skupnost
prispeva k razcvetu kultur držav članic, pri čemer upošteva njihovo nacionalno in regionalno raznoli-
kost ter hkrati postavlja v ospredje skupno kulturno dediščino.

2. CILJI IN OPIS

Program prispeva k vrednosti skupnega evropskega kulturnega prostora z razvojem kulturnega sodelo-
vanja med sodelujočimi državami za spodbujanje zavesti o evropskem državljanstvu, in sicer z nadna-
cionalno mobilnostjo oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, nadnacionalnim kroženjem umetniških del
ter umetniških in kulturnih izdelkov ter medkulturnim dialogom.
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(1) Glej previdnostno klavzulo.



3. PREDMET RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

Da bi se izpolnili cilji programa, je namen tega razpisa za zbiranje predlogov dodeliti operativne
subvencije, namenjene sofinanciranju stroškov, povezanih s trajnim programom dela neke organizacije,
ki sledi ciljem splošnega evropskega interesa na kulturnem področju ali ciljem, ki so del politike
Evropske unije na tem področju.

4. RAZPOLOŽLJIVA PRORAČUNSKA SREDSTVA

Skupni proračun, dodeljen v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, naj bi znašal 4,8 milijona EUR.

5. MERILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, morajo imeti resnično evropsko razsežnost. V zvezi s tem morajo
izvajati svoje dejavnosti na evropski ravni, same ali v okviru različnih usklajenih združenj, njihova
sestava (registrirani člani) in dejavnosti pa morajo imeti vpliv v celotni Evropski uniji ali pokrivati vsaj
sedem držav, ki sodelujejo v programu.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, so neprofitne organizacije s pravnim statusom, ki obstajajo vsaj dve
leti ter sledijo ciljem splošnega evropskega interesa na kulturnem področju ali ciljem, ki so del politike
Evropske unije na tem področju. Sedež teh organizacij mora biti v eni od držav, ki sodelujejo v
programu (1).

6. ROK ZA ODDAJO PRIJAV

22. december 2006.

7. DODATNE INFORMACIJE

Podrobnosti, ki dopolnjujejo ta razpis, so na voljo na spletnih straneh Evropske komisije in Izvajalske
agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo (EACEA). Prijavna dokumentacija in vsi potrebni
obrazci so na voljo na spletni strani Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo.

Evropska komisija:

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

Agencija EACEA:

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

Prijave morajo izpolnjevati zahteve, navedene v podrobnostih, in biti obvezno predložene na za to pred-
videnih obrazcih.
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(1) 25 držav članic Evropske unije, Romunija in Bolgarija, ki sta v procesu približevanja in za kateri je predvideno, da
bosta postali državi članici 1. januarja 2007, države EGP ob upoštevanju sprejetja ustrezne odločitve Skupnega
odbora EGP; države kandidatke in zahodnobalkanske države ob upoštevanju sklenitve ustreznega memoranduma o
soglasju o določitvi podrobnih pravil za njihovo sodelovanje.


