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1. Oikeusperusta

Ehdotuspyyntö perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston
joulukuun 12. päivänä 2006 tehty päätös N:o 1855/2006/EY
Kulttuuri 2007 -ohjelman (jäljempänä ”ohjelma”) perustami-
sesta. (1) Se on yhtenäinen monivuotinen ohjelma yhteisön kult-
tuuritoimia varten vuosiksi 2007–2013.

2. Tavoitteet ja kuvaus

Ohjelma on osa Euroopan unionin jatkuvaa pyrkimystä edistää
eurooppalaisille yhteistä ja yhteiseen kulttuuriperintöön perus-
tuvaa kulttuurialuetta kehittämällä ohjelmaan osallistuvien
valtioiden luovien taiteilijoiden, kulttuurialan toimijoiden ja kult-
tuurilaitosten välistä kulttuuriyhteistyötä tarkoituksena edistää
Euroopan kansalaisuuden kehitystä.

Ohjelman yhteydessä voidaan — lisämäärärahojen pohjalta ja
erikseen sovittavien erityismenettelyjen mukaisesti — tehdä
yhteistyötä myös muiden kolmansien maiden kanssa, jotka ovat
allekirjoittaneet yhteisön kanssa kulttuuria koskevia lausekkeita
sisältäviä assosiaatio- tai yhteistyösopimuksia.

Ohjelmassa on varattu yhteisön tukea ”erityistoimille”, joiden
puitteissa voidaan myöntää rahoitusta yhteistyöhön kolmansien
maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

3. Ehdotuspyynnön aihe

Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja ottaen huomioon:

— kulttuuria koskevien näkemysten jatkuva läheminen ja yhä
tiiviimpi kahdenvälinen ja kansainvälinen yhteistyö EU:n ja
kyseisten kumppanivaltioiden välillä, mistä erityisesti mainit-
takoon parhaillaan käynnissä oleva kulttuuri-ilmaisujen
moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan
Unescon yleissopimuksen ratifiointi ja täytäntöönpano ja
EU-Aasia-huippukokouksen (ASEM) puitteissa;

— uusien yhteistyökumppaneiden yhä tärkeämpi maailmanpo-
liittinen merkitys Euroopan unionille,

tämän ehdotuspyynnön tarkoituksena on tukea kaksivuotisia
kulttuurialan yhteistyöhankkeita (2007–2009), jotka keskittyvät
kahteen tärkeään Aasian maahan, Kiinaan ja Intiaan.

Koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto
(jäljempänä ”toimeenpanovirasto”) vastaa ehdotuspyynnön
toteuttamisesta.

4. Talousarvio ja hankkeen kesto

Ehdotuspyyntöä varten on varattu yhteensä 1,8 miljoonan EUR
budjetti.

Rahoitustukea myönnetään noin 10 yhteistyöhankkeelle (viidelle
Intiaa koskevalle yhteistyöhankkeelle ja viidelle Kiinaa koskevalle
yhteistyöhankkeelle). Kukin hanke voi kestää enintään
24 kuukautta.

Yhteisön tuki saa olla enintään 50 prosenttia kunkin hankkeen
tukikelpoisista kustannuksista (tuen enimmäismäärä on
180 000 EUR hanketta kohti).

5. Tukikelpoiset hakijat ja valintaperusteet

Tukikelpoisia ovat julkiset tai yksityiset kulttuuriorganisaatiot,
joilla on oikeushenkilön asema ja jotka toimivat pääasiallisesti
kulttuurin alalla. Niillä on oltava osoitetusti ainakin kahden
vuoden kokemus kansainvälisten kulttuurihankkeiden suunnitte-
lusta ja hallinnoinnista etenkin Kiinassa ja Intiassa. Organisaa-
tioiden on oltava mukana sekä ehdotetun hankkeen suunnitte-
lussa että toteutuksessa ja osallistuttava merkittävällä taloudelli-
sella panoksella hankkeen budjettiin. Niiden on itse rahoitettava
vähintään 50 prosenttia ehdotetun hankkeen budjetista.
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Organisaatioilla on oltava rekisteröity toimipaikka jossakin
ohjelmaan osallistuvista valtioista (1). Niillä on myös oltava
yhteistyöhankkeiden päätökseen saattamiseen tarvittavat talou-
delliset ja toiminnalliset edellytykset.

Tukikelpoisiksi katsotaan sellaiset kaksivuotiset yhteistyöhank-
keet, joihin osallistuu vähintään kolme yhteistyökumppania
vähintään kolmesta tukikelpoisesta valtiosta. Lisäksi tukikelpoi-
sessa hankkeessa on oltava ainakin yksi liitännäiskumppani joko
Intiasta, jos toimi toteutetaan tässä maassa/tämän maan kanssa,
tai Kiinasta, jos toimi toteutetaan tässä maassa/tämän maan
kanssa. Yhteistyökumppanien ja liitännäiskumppanien on alle-
kirjoitettava yhteistyöstä kumppanuusjulistus. Vähintään
50 prosenttia kulttuuriyhteistyöhön liittyvistä toimista on toteu-
tettava kyseisen kolmannen maan (Intian tai Kiinan) alueella.
Etusijalla ovat yhteistyöhankkeet, joiden liitännäiskumppaneilla
on rekisteröity toimipaikka Kiinassa tai Intiassa.

6. Myöntämisperusteet

Avustuksen myöntäminen ei perustu yksinomaan kelpoisuus-,
poissulkemis- ja valintaperusteiden tarkasteluun.

Päätöstä ohjaavat seuraavat myöntämisperusteet:

1) mahdollisuudet luoda hankkeen avulla todellista eurooppa-
laista lisäarvoa;

2) mahdollisuudet saada hankkeen avulla aikaan aitoa kansain-
välistä yhteistyötä;

3) kumppanien ja liitännäiskumppanien välisen kumppa-
nuuden laatu;

4) hankkeen innovatiivisuuden ja luovuuden asianmukainen
taso;

5) mahdollisuudet saavuttaa toimien avulla riittävä jatkuvuus;
6) ehdotettuihin toimiin liittyvä asianmukainen tuloksista

tiedottaminen ja niiden esille tuominen — näkyvyys.

7. Määräaika hakemusten jättämiselle

1. lokakuuta 2007

8. Lisätietoja

Ehdotuspyyntöön EACEA/21/07 liittyvä eritelmä on erotta-
maton osa ehdotuspyyntöä. Hakemuksissa on noudatettava
eritelmässä asetettuja ehtoja, ja ne on laadittava tähän tarkoituk-
seen varatuille lomakkeille.

Eritelmä, hakemusasiakirjat ja hakulomakkeet saa Koulutus-, audio-
visuaali- ja kulttuurialan toimeenpanoviraston Internetsivustolta:

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
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(1) Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota, ETA-maat; jäsenehdokasvaltiot
Kroatia, Turkki ja EJTM (edellyttäen, että tämän maan osallistumista
Kulttuuri-ohjelmaan koskeva yhteisymmärryspöytäkirja (”Memo-
randum of Understanding”) allekirjoitetaan); Länsi-Balkanin maat
(Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro ja Serbia, mukaan lukien
Kosovo (Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslau-
selman n:o 1244 nojalla), edellyttäen, että kunkin maan osallistumista
Kulttuuri-ohjelmaan koskeva yhteisymmärryspöytäkirja (”Memo-
randum of Understanding”) allekirjoitetaan vuonna 2007.


