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KOMMISSIONEN

Kultur (2007–2013) – Villkorlig inbjudan att lämna förslag – EACEA nr 06/2006

”Stöd till organ som är aktiva på EU-nivå inom kulturområdet”

(2006/C 257/09)

FÖRSIKTIGHETSKLAUSUL

Kommissionens förslag till nytt kulturprogram har ännu inte antagits formellt av den europeiska lagstif-
taren. Kommissionen har trots det beslutat att offentliggöra denna inbjudan att lämna förslag, så att
programmet kan genomföras så snart som möjligt efter det att den europeiska lagstiftaren har beslutat om
en rättslig grund, vilket bör ske snarast, och så att eventuella mottagare av gemenskapsstöd ska kunna
förbereda sina förslag i så god tid som möjligt.

Denna inbjudan att lämna förslag är inte rättsligt bindande för kommissionen. Kommissionen kan upphäva
inbjudan och offentliggöra andra inbjudningar att lämna förslag, med en annan lydelse och lämpliga tids-
frister, om den europeiske lagstiftaren skulle ändra den rättsliga grunden avsevärt.

Rent allmänt gäller följande villkor för genomförandet under 2007 av inbjudningar att lämna förslag, vilka
inte är kommissionens ansvar:

— Europaparlamentet och Europeiska unionens råd skall anta den slutliga versionen av den rättsliga
grunden för upprättande av programmet utan någon väsentlig ändring.

— Det årliga arbetsprogrammet för kulturprogrammet, allmänna riktlinjer för genomförandet samt
urvalskriterier och -förfaranden skall antas, efter det att programkommittén har hörts.

— Budgetmyndigheten skall anta Europeiska unionens budget för 2007.

1. Rättslig grund

Denna inbjudan att lämna förslag baseras på Europaparlamentets och rådets beslut (1) om inrättande av
ett enda flerårigt program för gemenskapsinsatser på kulturområdet för perioden 2007–2013 (nedan
kallat ”programmet”).

Programmet grundar sig på artikel 151 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, där
det anges att gemenskapen skall bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för dessas
nationella och regionala mångfald samtidigt som gemenskapen skall framhäva det gemensamma kultu-
rarvet.

2. Mål och beskrivning

Programmet ska bidra till att framhäva ett gemensamt europeiskt kulturområde genom att utveckla
samarbetet på kulturområdet mellan de deltagande staterna och på så sätt främja framväxten av ett
europeiskt medborgarskap genom transnationell rörlighet för personer som arbetar inom
kultursektorn, transnationell spridning av konstnärliga och kulturella verk och en interkulturell dialog.
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3. Syftet med inbjudan att lämna förslag

Denna inbjudan att lämna förslag syftar i enlighet med målen i programmet till att bevilja administra-
tionsbidrag för samfinansiering av utgifter i samband med det löpande arbetsprogrammet för organ
som verkar för ett ändamål av allmänt intresse på kulturområdet eller för ett ändamål som omfattas av
Europeiska unionens politik på detta område.

4. Tillgänglig budget

Inom ramen för denna inbjudan att lämna förslag kommer de totala anslagen sannolikt att uppgå till
4,8 miljoner euro.

5. Kriterier för bidragsberättigande

För att vara berättigade till bidrag ska organen ha en genuint europeisk dimension. De ska alltså verka
på europeisk nivå, antingen självständigt eller i form av flera samordnade sammanslutningar, och deras
struktur (medlemmar) och verksamhet skall ligga på EU-nivå eller omfatta minst sju deltagande länder.

Ett bidragsberättigat organ skall vara en juridisk person utan vinstintresse, som har funnits i minst två
år och verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse på kulturområdet eller för ett ändamål som
omfattas av Europeiska unionens politik på detta område. Det måste ha sitt säte i ett av de länder som
deltar i programmet (1).

6. Sista dag för inlämning av ansökan

22 december 2006

7. Kompletterande information

Kompletterande specifikationer till denna inbjudan att lämna förslag finns på Europeiska kommissionens
webbplats och på webbplatsen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och
kultur. Ansökningshandlingar och -blanketter finns på webbplatsen för Genomförandeorganet för
utbildning, audiovisuella medier och kultur.

Europeiska kommissionen:

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

Genomförandeorganet EACEA:

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

Ansökningarna måste uppfylla villkoren i specifikationerna och de särskilda ansökningsblanketterna
måste användas.
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(1) EU:s 25 medlemsstater, Rumänien och Bulgarien (för närvarande anslutningsländer, som beräknas bli medlemsländer
den 1 januari 2007), EES-länderna med förbehåll för att den gemensamma EES-kommittén fattar ett beslut i frågan,
kandidatländerna och länderna på västra Balkan med förbehåll för att det upprättas ett samförståndsavtal om vill-
koren för deras deltagande.


