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1. Retsgrundlag

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets
og Rådets afgørelse nr. 1855/2006/EF af 12. december 2006
om oprettelse af et flerårigt fællesprogram for fællesskabsakti-
oner på kulturområdet for perioden 2007-2013 (1) (herefter
benævnt »programmet«).

2. Målsætninger og beskrivelse

Programmet udgør en del af Den Europæiske Unions løbende
indsats for at styrke det kulturelle område, der er fælles for euro-
pæerne, og som er baseret på en fælles kulturarv, gennem udvik-
ling af kultursamarbejdet mellem skabende kunstnere, kulturelle
aktører og kulturinstitutioner i de lande, der deltager i
programmet, med henblik på at fremme udviklingen af euro-
pæisk medborgerskab.

Programmet kan også være åbent for samarbejde med tredje-
lande, som har indgået associerings- eller samarbejdsaftaler med
Fællesskabet, under forudsætning af, at sidstnævnte indeholder
bestemmelser om kultursamarbejde, og at det sker på grundlag
af supplerende bevillinger og særlige procedurer, som skal fast-
lægges.

Programmet giver mulighed for intervention fra Fællesskabets
side til at støtte »særlige foranstaltninger«, og inden for denne
ramme kan der gives støtte til samarbejde med tredjelande og
internationale organisationer.

3. Formålet med indkaldelsen af forslag

Denne indkaldelse af forslag tilstræber i overensstemmelse med
programmets målsætninger at støtte toårige kultursamarbejds-
projekter (2007-2009) med fokus på de to største asiatiske
lande Kina og Indien og tager i den forbindelse hensyn til:

— et øget sammenfald af synspunkter omkring kultur og et
stadig tættere samarbejde mellem EU og disse partnere såvel

bilateralt som i internationale fora, hvilket i særdeleshed er
tilfældet i sammenhæng med ratificeringen og implemente-
ringen af UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme
af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed samt inden
for rammerne af EU-Asien-mødet (ASEM),

— den stadig øgede vigtighed af Den Europæiske Unions nye
partnere på verdensplan.

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og
Kultur (herefter benævnt »Forvaltningsorganet«) er ansvarlig for
at indkalde forslag.

4. Budget og projektets varighed

Det samlede budget for denne indkaldelse af forslag beløber sig
til EUR 1,8 million.

Der gives økonomisk støtte til ca. 10 samarbejdsprojekter (5
projekter vedrørende samarbejde med Indien og 5 projekter
vedrørende samarbejde med Kina). Projekterne kan maksimalt
have en varighed på 24 måneder.

Fællesskabets samfinansiering kan ikke overstige 50 % af de
støtteberettigede omkostninger forbundet med det enkelte
projekt (med et maksimalt loft på 180 000 EUR pr. projekt).

5. Støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier

For at være støtteberettigede skal ansøgere være offentlige eller
private kulturorganisationer, der er selvstændige juridiske
personer, hvis hovedaktivitet falder inden for det kulturelle
område, og som kan påvise, at de har mindst 2 års erfaring
inden for udformning og administration af kulturprojekter på
internationalt plan og især i Kina og Indien. Disse organisationer
skal involveres i såvel udformningen som gennemførelsen af
projektet og skal også selv yde et reelt og betydeligt økonomisk
bidrag til projektets budget. Disse organisationer skal selv
bidrage med mindst 50 % af projektets samlede budget.
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Disse organisationer skal være hjemmehørende i et af de lande,
der deltager i programmet (1). Disse organisationer skal også
have økonomisk og driftsmæssig kapacitet til at gennemføre
samarbejdsprojekterne.

For at være støtteberettigede skal projekter være toårige kultur-
samarbejdsprojekter, som omfatter samarbejde mellem mindst
3 partnere fra mindst 3 forskellige støtteberettigede lande. Et
projekt skal for at være støtteberettiget involvere mindst en
associeret partner fra enten Indien, hvis aktionen foregår i/
sammen med dette land, eller Kina, hvis aktionen foregår i/
sammen med dette land. Samarbejdet skal understøttes af en
underskrevet partnerskabserklæring mellem partnerne og den/de
associerede partnere. Mindst 50 % af de aktiviteter, der gennem-
føres under kultursamarbejdsprojektet, skal foregå på det pågæl-
dende tredjelands område (henholdsvis Indien og Kina). Samar-
bejdsprojekter med associerede partnere, der er hjemmehørende
i Kina eller Indien, kan opprioriteres.

6. Tildelingskriterier

Tildeling af støtte afhænger ikke udelukkende af gennemgangen
af kriterierne for støtteberettigelse, udelukkelse og udvælgelse.
Afgørelsen vil blive truffet ud fra tildelingskriterierne.

Tildelingskriterierne kan kort beskrives således:

1) det omfang, hvori projektet kan skabe reel europæisk
merværdi

2) det omfang, hvori projektet kan skabe et samarbejde med
en reel international dimension

3) kvaliteten af samarbejdet mellem partnere og associerede
partnere

4) det omfang, hvori projektet kan påvise en tilstrækkelig grad
af innovation og kreativitet

5) det omfang, hvori aktiviteterne kan medføre tilstrækkelig stor
bæredygtighed

6) det omfang, hvori der på en formålstjenlig måde gives infor-
mation om og gøres PR for resultaterne af de foreslåede akti-
viteter — synlighed

7. Ansøgningsfrist

Den 1. oktober 2007.

8. Yderligere oplysninger

Udbudsbetingelserne, der supplerer denne forslagsindkaldelse
EACEA/21/07, udgør en integrerende del af forslagsindkaldelsen.
Ansøgninger skal overholde bestemmelserne i udbudsbetingel-
serne og indsendes på de dertil beregnede ansøgningsformu-
larer.

Specifikationer, ansøgningsformular og andre tilhørende formularer
findes på webstedet for Forvaltningsorganet for Undervisning,
Audiovisuelle Medier og Kultur.

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
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(1) De 27 EU-medlemsstater, EØS-landene, kandidatlandene Kroatien,
Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med forbe-
hold af, at der oprettes et aftalememorandum (»Memorandum of
Understanding«) om betingelserne for hvert enkelt af disse landes delta-
gelse i det nye kulturprogram i 2007, samt de vestlige Balkanlande
(Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien, herunder
Kosovo, som defineret i FN's sikkerhedsrådsresolution 1244/99), med
forbehold af, at der oprettes et aftalememorandum om betingelserne
for hvert enkelt af disse landes deltagelse i det nye kulturprogram i
2007.


