
KULTŪRAS PROGRAMMA (2007.-2013. GADA)

AICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS — EACEA/26/07

Tādu organizāciju tīklošana, kuras veic ar kultūras politikas jomu saistītu novērtējumu vai ietekmes
novērtējumu — Tīkli (3.2. daļa)

(2007/C 184/05)

1. Juridiskais pamats

Šā aicinājuma iesniegt priekšlikumus pamats ir Eiropas
Parlamenta un Padomes lēmums Nr. 1855/2006/EK 2006.
gada 12. decembra, ar ko izveido programmu Kultūra
(2007. līdz 2013. gada) (1) (turpmāk tekstā “Programma”).

2. Mērķi un apraksts

Programma ir daļa no Eiropas Savienības nepārtrauktajiem
centieniem paplašināt Eiropas iedzīvotājiem kopīgu kultūras
telpu, kuras pamatā ir kopējs kultūras mantojums, attīstot
autoru, kultūras darbinieku un Programmas valstu kultūras
iestāžu sadarbību kultūras jomā, lai veicinātu Eiropas pilso-
nības izveidi.

Programma aptver visu kultūras jomu, tā tiecas veicināt
sinerģijas, kuru rezultāts būtu ilgtspējīga Eiropas mēroga
sadarbība kultūras jomā, un šajā nolūkā Programmas mērķi
ir sekmēt kultūras jomas darbinieku starpvalstu mobilitāti,
veicināt mākslas un kultūras darbu un produktu starpvalstu
apriti un sekmēt starpkultūru dialogu.

3. Aicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis

Lai sasniegtu Programmas mērķus, šis aicinājums iesniegt
priekšlikumus paredz pēc atlases procedūras piešķirt
Kopienas dotācijas tīklošanas projektiem, skaitā līdz trim
(3.2. daļa).

Dienests, kurš atbild par šā aicinājuma iesniegt priekšli-
kumus īstenošanu, ir Izglītības, audiovizuālās jomas un
kultūras izpildaģentūra (turpmāk tekstā “Izpildaģentūra”).

Programmas 3. darbība paredz Kopienas iesaisti, atbalstot
“izpēti Eiropas kultūras sadarbības un Eiropas kultūras poli-
tikas izstrādes jomā” (4. panta 1. punkts).

Šā atbalsta nolūks ir palielināt informācijas un datu apjomu
un kvalitāti, lai varētu sagatavot salīdzināmus datus un veikt
izpēti par kultūras sadarbību Eiropas mērogā, jo īpaši
saistībā ar autoru un kultūras darbinieku mobilitāti, mākslas
darbu un mākslas un kultūras produktu apriti un starpkul-
tūru dialogu.

Šajā kontekstā aicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir
atbalstīt tīklošanu, kurā tiek iesaistītas dažādas ieinteresētas
puses (valsts, reģionālo un vietējo iestāžu kultūras nodaļas,
kultūras novērošanas centri, kultūras lietās specializētas
augstskolas utt.), kas ir ieguvušas tiešu un praktisku
pieredzi, veicot ar kultūras politiku saistītu novērtējumu vai
ietekmes novērtējumu šādās divās tematiskās jomās:

— 1. tēma: kultūras politikas nozīme vietējā/reģionālā
sociāli ekonomiskajā attīstībā un pievilcības vairošanā;

— 2. tēma: sinerģijas/saiknes starp izglītību un kultūru,
pievēršot īpašu uzmanību radošai pieejai un jaunināju-
miem;

Katrā tīklā jāiesaista vismaz trīs organizācijas no trim
dažādām Programmas valstīm.

4. Budžets un projektu ilgums

4.1 Budžets

Kopējā piešķirtā summa ir aptuveni EUR 0,6 miljoni.

Kopienas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt EUR 200 000
un 50 % no finansējamās darbības attaisnojamajām
izmaksām.

Izpildaģentūra patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos
līdzekļus.

4.2 Projektu ilgums

“Tīklu” projektu ilgumam jābūt no divpadsmit (12) mēne-
šiem, un tas nedrīkst pārsniegt divdesmit četrus (24)
mēnešus.

5. Atbilstības kritēriji un atlases kritēriji

Atbilstīgajiem pretendentiem jābūt valsts vai privātām orga-
nizācijām ar tiesisku statusu vienā no Programmas
valstīm (2) un pierādītu, vismaz piecu gadu ilgu pieredzi
ar kultūras politikas jomu saistīta ietekmes novērtējuma vai
novērtējuma veikšanā.

Fiziskas personas nav uzskatāmas par atbilstīgām un nevar
pretendēt uz dotāciju saņemšanu.
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(1) OV L 372, 27.12.2006., 1. lpp.

(2) Eiropas Savienības 27 dalībvalstis; EEZ valstis (Īslande, Lihtenšteina,
Norvēģija); kandidātvalstis (Horvātija un Turcija; bijusī Dienvidslāvijas
Maķedonijas Republika, ar noteikumu, ka tiek noslēgts Saprašanās
memorands par šīs valsts piedalīšanos Programmā); Rietumbalkānu
valstis (Albānija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne un Serbija,
ieskaitot Kosovu (saskaņā ar ANO Drošības Padomes 1244. rezolūciju),
ar noteikumu, ka tiek noslēgts Saprašanās memorands par katras šīs
valsts piedalīšanos Programmā.



Pretendentiem jābūt ar atbilstošu profesionālo kompetenci
un kvalifikāciju, kas vajadzīga, lai līdz galam īstenotu finan-
sēto darbību, un jāiesaistās gan tās plānošanā, gan īsteno-
šanā. Pretendentu rīcībā jābūt stabiliem un pietiekamiem
finanšu līdzekļiem, lai tie varētu dot reālu un ievērojamu
finanšu ieguldījumu, nodrošinot vismaz 50 % no finansētās
darbības kopējā budžeta.

Darbībām, kuru īstenošanai piešķir līdzfinansējumu, jābūt
saskaņā ar principiem, uz kuriem pamatojas Kopienas
darbība kultūras jomā (1), ievērojot 2. punktā izklāstītos
mērķus un 3. punktā definētos nosacījumus.

6. Dotāciju piešķiršanas kritēriji

Dotāciju piešķiršana nenotiek, pamatojoties vienīgi uz atbil-
stības, izslēgšanas un atlases kritēriju pārbaudi. Lēmums būs
atkarīgs no dotāciju piešķiršanas kritēriju izpildes.

Dotāciju piešķiršanas kritēriji īsumā ir šādi:

1) cik lielā mērā paredzētās darbības ir plānotas tā, lai tās
varētu veiksmīgi īstenot, nodrošinot augstu izcilības
līmeni;

2) koordinatora un līdzorganizatoru partnerības kvalitāte;

3) cik lielā mērā projekts var radīt patiesu Eiropas pievie-
noto vērtību;

4) cik lielā mērā paredzēto darbību rezultāti tiks pienācīgi
paziņoti un popularizēti — rezultātu izplatīšanas un
izmantošanas stratēģija;

5) cik lielā mērā paredzētās darbības var radīt pienācīgu
ilgtspējību.

7. Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2007. gada 1. oktobris
(pasta vai kurjerpasta zīmogs).

8. Papildu informācija

Papildu specifikācijas ir šī aicinājuma iesniegt priekšlikumus
EACEA/26/07 neatņemama daļa. Pieteikumiem jāatbilst
specifikācijās izklāstītajām prasībām, un tie jāiesniedz,
izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētās pieteikuma veid-
lapas.

Specifikācijas, pieteikuma komplekts un visas vajadzīgās veid-
lapas ir pieejamas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras
izpildaģentūras tīmekļa vietnē:

http://eacea.ec.europa.eu/
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(1) Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 151. pants.


