
PROGRAMA KULTŪRA (2007–2013 m.)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS — EACEA/26/07

Organizacijų, veikianciu kultūros politikos sirtyje bei atliekančių kultūros politikos vertinimą ar
poveikio analizę, tinklo sukūrimas — Tinklai (kryptis 3.2)

(2007/C 184/05)

1. Teisinis pagrindas

Šis kvietimas teikti paraiškas yra skelbiamas remiantis
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu2006 m. gruo-
džio 12 d. Nr. 1855/2006/EB, nustatantis programą
„Kultūra“ (2007–2013 m.) (1) (toliau — programa).

2. Tikslai ir aprašymas

Programa — tai vienas iš Europos Sąjungos įsipareigojimų
skatinti bendrą europiečiams ir bendru kultūros paveldu
grindžiamą kultūros erdvę, plėtojant kūrėjų, kultūros
darbuotojų ir kultūros institucijų iš Programoje dalyvau-
jančių šalių kultūrinį bendradarbiavimą, siekiant paskatinti
Europos pilietybės susiformavimą.

Programa apima visą kultūros sektorių ir ja siekiama
skatinti sąveiką, kuri sudarytų galimybes tęstiniam kultūrų
bendradarbiavimui Europos lygmeniu skatinant kultūros
srityje dirbančių žmonių tarptautinį mobilumą, kūrinių ir
menininkų bei kultūros produktų tarptautinį judėjimą ir
dialogą tarp kultūrų.

3. Kvietimo teikti paraiškas tikslas

Siekiant Programos tikslų, pagal šį kvietimą teikti paraiškas
po atrankos Bendrijos lėšomis bus remiami ne daugiau kaip
3 tinklų projektai (3.2 skyrius).

Švietimo, audiovizualinio sektoriaus bei kultūros vykdomoji
agentūra (toliau Vykdomoji agentūra) yra už šio kvietimo
teikti paraiškas įgyvendinimą atsakinga tarnyba.

Programos 3 veiksmas numato Bendrijos paramą „tiriamie-
siems darbams Europos kultūrinio bendradarbiavimo ir
Europos kultūros politikos vystymo srityse“ (4 straipsnio 1
dalis).

Šios paramos tikslas — padidinti informacijos ir duomenų,
skirtų parengti lyginamuosius duomenis ir analizę apie
kultūrinį bendradarbiavimą Europos lygiu, ypač apie kūrėjų
ir kultūros darbuotojų mobilumą, meno kūrinių ir meno
bei kultūros dirbinių judėjimą ir kultūrų dialogą, kiekį ir
kokybę.

Atsižvelgiant į tai, šiuo kvietimu teikti paraiškas siekiama
remti įvairių suinteresuotųjų šalių (nacionalinių, regiono ar
vietos valdžios institucijų kultūros departamentų, kultūros
stebėjimo punktų, universitetų, besispecializuojančių
kultūros reikaluose, ir pan.), turinčių tiesioginės ir praktinės
patirties atliekant įvertinimą arba poveikio vertinimą
kultūros politikos srityje šiomis dvejomis temomis:

— 1 tema: vietos arba regiono socialinės ir ekonominės
plėtros ir patrauklumo kultūros politika

— 2 tema: švietimo ir kultūros sričių sinergijos arba suartė-
jimas, ypatingą dėmesį skiriant kūrybingumui ir novato-
riškumui

Kiekviename tinkle turi dirbti ne mažiau kaip trys organiza-
cijos iš trijų skirtingų Programoje dalyvaujančių šalių.

4. Biudžetas ir projekto trukmė

4.1 Biudžetas

Bendras numatytas biudžetas sudaro maždaug 0,6 mln.
EUR.

Bendrijos bendras finansavimas negali sudaryti daugiau kaip
200 000 EUR ir 50 proc. visų remiamos veiklos tinkamų
išlaidų.

Pasiliekama teisė neskirti visų numatytų lėšų.

4.2 Projekto trukmė

„Tinklų“ projektų trukmė turi būti nuo dvylikos (12) iki
ne daugiau kaip dvidešimt keturių (24) mėnesių.

5. Tinkamumo kriterijai ir atrankos kriterijai

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai turi būti juridinio
asmens statusą turinčios viešos arba privačios organizacijos
vienoje iš Programoje dalyvaujančių šalių (2), kurios yra
sukaupusios ne mažiau kaip penkerių metų patvirtintos
poveikio vertinimo arba įvertinimo kultūros politikos srityje
patirties.

Fiziniai asmenys negali teikti paraiškų paramai gauti.
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(1) OL L 372, 2006 12 27, p. 1.

(2) 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse; EEE šalyse (Islandijoje, Lich-
tenšteine, Norvegijoje); šalyse kandidatėse (Kroatijoje ir Turkijoje; Buvu-
sioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, jeigu bus sudarytas susita-
rimo memorandumas dėl šios šalies dalyvavimo Programoje); Vakarų
Balkanų šalyse (Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje ir
Serbijoje, įskaitant Kosovą (Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliu-
cija 1244)), jeigu bus sudarytas susitarimo memorandumas dėl kiek-
vienos iš šių šalių dalyvavimo Programoje.



Pareiškėjams būtina profesinė kompetencija ir kvalifikacija,
reikalinga finansuojamai veiklai įvykdyti, ir jie turi dalyvauti
tiek kuriant, tiek ir įgyvendinant veiklą. Jie turi turėti
pastovių ir pakankamų finansinių išteklių realiam ir žymiam
finansiniam indėliui, kuris sudarys ne mažiau kaip 50 proc.
viso remiamos veiklos biudžeto.

Veikla, kuriai skiriamas bendras finansavimas, turi atitikti
Bendrijos veiklos kultūros srityje pamatinius principus (1) ir
būtina atsižvelgti į 2 punkte nustatytus tikslus bei 3 punkte
apibrėžtas sąlygas.

6. Paramos skyrimo kriterijai

Norint skirti paramą, neužtenka vien tik išnagrinėti reikala-
vimų atitikimo, atmetimo ir atrankos kriterijus. Sprendimas
priimamas vadovaujantis paramos skyrimo kriterijais.

Paramos skyrimo kriterijus galima apibūdinti taip:

1) siūlomos veiklos parengimas ir sėkmingas vykdymas
užtikrinant aukštą meistriškumo lygį;

2) koordinatoriaus ir organizatorių bendradarbiavimo
kokybė;

3) vertinama, kokią realią pridėtinę vertę Europos
lygmeniu gali sukurti projektas;

4) kiek bus tinkamai informuojama ir skelbiama apie
siūlomos veiklos rezultatus — Sklaidos ir rezultatų
panaudojimo strategija;

5) kiek veikla gali užtikrinti tinkamą tęstinumą.

7. Galutinė paraiškų pateikimo data

2007 m. spalio 1 d. (pašto arba kurjerių tarnybos ants-
paudo diena)

8. Papildoma informacija

Šį kvietimą teikti paraiškas EACEA/26/07 papildančios
specifikacijos yra neatsiejama jo dalis. Kandidatų paraiškos
turi atitikti specifikacijose nurodytus reikalavimus ir būtinai
pateiktos naudojant šiuo tikslu numatytas paraiškos formas.

Specifikacijos, paraiškos paketas ir visos reikalingos formos yra
pateiktos Švietimo, audiovizualinio sektoriaus bei kultūros
vykdomosios agentūros tinklalapyje:

http://eacea.ec.europa.eu/
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(1) Europos bendrijos steigimo sutarties 151 straipsnis.


