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1. Jogalap

A jelen ajánlattételi felhívás a kultúra területén folytatott
közösségi tevékenységek egységes többéves programjának
(2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i
1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton (1)
alapul (a továbbiakban: „a Program”).

2. Célkitűzések és leírás

A Program része az Európai Unió hosszú távú kötelezettségvál-
lalásának, amelynek értelmében az alkotók, a kulturális élet
szereplői és a résztvevő országok kulturális intézményei közötti
kulturális együttműködés fejlesztésével hozzájárul az európai
polgárok közös kulturális örökségen alapuló kulturális térsé-
gének előmozdításához, annak érdekében, hogy elősegítse az
európai polgári azonosságtudat kialakulását.

A Programban lehetőség van az együttműködésre más olyan
harmadik országokkal is, amelyek a Közösséggel társulási vagy
együttműködési megállapodást kötöttek, amennyiben ezek
kulturális záradékot is tartalmaznak, és ez az aztán megállapí-
tandó kiegészítő előirányzatok és egyedi eljárások alapján
történik.

A Program közösségi beavatkozást ír elő „különleges tevékeny-
ségek” támogatására, és ennek keretében támogatást lehet bizto-
sítani a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel
folytatott együttműködéshez.

3. Az ajánlattételi felhívás tárgya

A Program célkitűzéseinek teljesítése érdekében, valamint figye-
lembe véve:

– a kultúráról kialakult nézetek fokozódó közeledését, valamint
az egyre szorosabb kétoldalú és nemzetközi fórumokon folyó
együttműködést az EU és az említett partnerek között, ami a
kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmoz-
dításáról szóló UNESCO-egyezmény ratifikálásának és végre-

hajtásának jelenlegi kontextusában, illetve az EU–Ázsia talál-
kozó (ASEM) keretében különösen érvényes,

– az Európai Unió újonnan megjelenő partnereinek növekvő
fontosságát a világ színpadán,

ez az ajánlattételi felhívás kétéves kulturális együttműködési
projekteket (2007–2009) kíván támogatni, a középpontban két
fontos ázsiai országgal, Kínával és Indiával.

Az ajánlattételi felhívás végrehajtásáért az Oktatási, Audio-
vizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (a továbbiakban:
„a Végrehajtó Ügynökség”) felel.

4. A rendelkezésre álló költségvetés és a projekt időtar-
tama

Az ajánlattételi felhíváshoz biztosított teljes költségvetés összege
1,8 millió EUR.

Körülbelül 10 együttműködési projekt fog pénzügyi támoga-
tásban részesülni (5 projekt az Indiával, 5 projekt a Kínával való
együttműködés jegyében). A projekt maximális időtartama
24 hónap.

A közösségi társfinanszírozás mértéke nem haladhatja meg az
egyes projektekkel járó támogatható költség 50 %-át (ennek
felső határa projektenként 180 000 EUR).

5. Támogathatósági és kiválasztási feltételek

A támogatható pályázóknak olyan, az állami vagy magánszek-
torban működő, jogi státusszal rendelkező kulturális szerveze-
teknek kell lenniük, amelyek fő tevékenysége a kulturális szfé-
rába tartozik, és amelyek legalább kétéves tapasztalatot tudnak
felmutatni a nemzetközi szintű kulturális projektek szervezése
és irányítása terén, különösen Kínában és Indiában. A szerveze-
teknek a projekt megtervezésében és végrehajtásában egyaránt
részt kell vállalniuk, és a projekt költségvetéséhez valódi, érdemi
pénzügyi hozzájárulást kell adniuk. A szervezeteknek a projekt
teljes költségvetésének legalább 50 %-át kell biztosítaniuk.
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Az említett szervezetek bejegyzett székhelyének a Programban
részt vevő országok valamelyikében kell lennie (1). A szerveze-
teknek rendelkezniük kell az együttműködési projektek megva-
lósításához szükséges pénzügyi és működési képességgel.

A támogatható projektek olyan, kétéves kulturális együttműkö-
dési projektek, amelyekben legalább 3 különböző támogatható
országból legalább 3 partner működik együtt. A támogatható
projektekbe ezenkívül be kell vonni legalább egy társult partnert
vagy Indiából – az ebben az országban/ezzel az országgal
megvalósítandó tevékenység esetében –, vagy Kínából, az utóbbi
országban/országgal megvalósítandó tevékenység esetében. Az
együttműködést a partnerek és a társult partner(ek) közötti part-
nerségről szóló, aláírással ellátott nyilatkozatnak kell alátámasz-
tania. A kulturális együttműködési projektek keretében elvégzett
tevékenységek legalább 50 %-át az adott harmadik ország (India,
illetve Kína) területén kell lebonyolítani. Előnyben részesülhetnek
azok az együttműködési projektek, amelyeknél a társult part-
nerek bejegyzett székhelye Kínában, illetve Indiában található.

6. Odaítélési feltételek

A támogatások odaítélése nemcsak a támogathatósági, a kizárási
és a kiválasztási kritériumok vizsgálatától függ. A határozatokat
az odaítélési kritériumok alapján hozzák meg.

Az odaítélési feltételek a következőképpen vázolhatók:

1. mennyire képes a projekt valódi európai hozzáadott
értéket teremteni;

2. mennyire képes a projekt valódi nemzetközi együttműkö-
dést életre hívni;

3. a partnerek és a társult partnerek közötti partnerség szín-
vonala;

4. mennyire képes a projekt megfelelő szintű innovációt és
kreativitást felmutatni;

5. a tevékenységek mennyire tudják megteremteni a megfelelő
szintű fenntarthatóságot;

6. a javasolt tevékenységek eredményeit mennyire fogják megfe-
lelően kommunikálni és terjeszteni – ismertség.

7. A pályázatok benyújtásának határideje

2007. október 1.

8. További információk

Az EACEA/21/07 ajánlattételi felhívást kiegészítő követelmények
a felhívás szerves részét képezik. A pályázatoknak eleget kell
tenniük a teljes szövegben megállapított követelményeknek, és
azokat az erre a célra biztosított formanyomtatványon kell
benyújtani.

A követelmények, a pályázati dosszié és az összes vonatkozó forma-
nyomtatvány megtalálható az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális
Végrehajtó Ügynökség internetes oldalán:

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
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(1) Az Európai Unió 27 tagállama, az EGT-országok, a tagjelölt
országok (Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaság; mindegyik felsorolt ország esetében az új Kultúra
Programban való 2007-es részvételéről szóló egyetértési megállapodás
megkötésétől függően) valamint a Nyugat-Balkán országai (Albánia,
Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szerbia, Koszovót is beleértve (az
ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. határozata szerint)); mindegyik
felsorolt ország esetében az új Kultúra Programban való 2007-es rész-
vételéről szóló egyetértési megállapodás megkötésétől függően.


