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Acțiuni speciale de cooperare culturală cu și în țările terțe

(2007/C 180/09)

1. Baza juridică

Această invitație pentru prezentare de propuneri are la bază
Decizia nr. 1855/2006/CE a Parlamentului European şi a Consi-
liului din 12 decembrie 2006 de instituire a programului
Cultură (2007-2013) (1) (denumit în continuare „Programul”).

2. Obiective și descriere

Programul face parte din angajamentul constant al Uniunii Euro-
pene pentru dezvoltarea domeniului cultural aparținând europe-
nilor și bazat pe un patrimoniu cultural comun, prin dezvoltarea
cooperării culturale între creatori, actori și instituții culturale din
țările care iau parte la Program, în scopul de a încuraja crearea
cetățeniei europene.

Programul poate fi, de asemenea, deschis cooperării cu alte țări
terțe care au încheiat acorduri de cooperare sau asociere cu
Comunitatea, cu condiția ca aceste acorduri să cuprindă clauze
culturale, și asta în baza stipulării unor credite suplimentare și a
unor proceduri specifice.

Programul prevede intervenția comunitară pentru susținerea
„măsurilor speciale”, iar în acest cadru se poate acorda sprijin
pentru cooperarea cu țări terțe și organizații internaționale.

3. Scopul cererii de propuneri

Pentru a realiza obiectivele Programului și pentru a avea în
vedere următoarele:

— convergența în creștere a orientărilor asupra culturii și o
cooperare tot mai strânsă între UE și acei parteneri, atât bila-
teral cât și în cadrul unor forumuri internaționale, astfel
cum este cazul specific al contextului actual de ratificare și
punere în aplicare a Convenției UNESCO privind protecția și
promovarea diversități expresiilor culturale, precum și în
cadrul Reuniunii UE-Asia (ASEM),

— importanța tot mai mare a unor noi parteneri în devenire ai
Uniunii Europene pe scena mondială,

această invitație pentru prezentare de propuneri are drept
obiectiv susținerea proiectelor bianuale de cooperare culturală
(2007-2009) orientate spre două țări asiatice de bază: China și
India.

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură
(denumită în continuare „Agenția Executivă”) răspunde de
punerea în practică a invitației pentru prezentare de propuneri.

4. Bugetul disponibil și durata proiectului

Bugetul total acordat în cadrul acestei invitații pentru prezentare
de propuneri trebuie să fie de 1,8 milioane EUR.

Sprijinul financiar va fi acordat pentru aproximativ 10 proiecte
de cooperare (5 proiecte pentru cooperarea cu India și 5 proiecte
pentru cooperarea cu China). Durata maximă a proiectului este
de 24 de luni.

Procentul de cofinanțare comunitară nu va depăși 50 % din
costurile eligibile asociate cu fiecare proiect (plafon maxim de
180 000 EUR pe proiect).

5. Criterii de eligibilitate și criterii de selecție

Solicitanții eligibili trebuie să fie organizații culturale publice sau
private cu statut juridic, a căror activitate principală să se desfă-
șoare în sfera culturală și care să poată demonstra o experiență
de cel puțin 2 ani în domeniul conceperii și gestionării de
proiecte culturale la nivel internațional, în special în China și
India. Aceste organizații trebuie să fie implicate atât în conce-
perea cât și implementarea proiectului, și de asemenea să aibă o
contribuție financiară semnificativă și reală la bugetul proiec-
tului. Aceste organizații trebuie să asigure cel puțin 50 % din
bugetul total al proiectului.
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Aceste organizații trebuie să aibă sediul social într-una din țările
participante la Program (1). De asemenea, aceste organizații
trebuie să aibă capacitatea financiară și operațională de a realiza
proiectele de cooperare.

Proiectele eligibile vor corespunde cu proiecte culturale bianuale
de cooperare care presupun cooperarea a cel puțin 3 parteneri
din cel puțin 3 țări eligibile diferite. De asemenea, proiectul
eligibil trebuie să implice cel puțin un partener asociat fie din
India, pentru o acțiune desfășurată în interiorul/cu această țară,
fie din China, pentru o acțiune desfășurată în interiorul/cu
această țară. Cooperarea trebuie să fie susținută de o declarație
de parteneriat semnată între parteneri și partenerul (partenerii)
asociat (asociați). Cel puțin 50 % din activitățile desfășurate în
cadrul proiectelor de cooperare culturală trebuie să se desfășoare
pe teritoriul țării terțe vizate (respectiv India sau China). S-ar
putea acorda prioritate proiectelor de cooperare cu partenerii
asociați care au sediul social în China sau India.

6. Criterii de atribuire

Atribuirea unei subvenții nu depinde doar de examinarea crite-
riilor de eligibilitate, excludere și selecție. Decizia se stabilește pe
baza criteriilor de atribuire.

Criteriile de atribuire pot fi prezentate după cum urmează:

1. măsura în care proiectul poate genera o valoare adăugată
europeană reală;

2. măsura în care proiectul poate genera o dimensiune de
cooperare internațională reală;

3. calitatea parteneriatului dintre parteneri și partenerii
asociați;

4. măsura în care proiectul poate demonstra un nivel corespun-
zător de inovație și creativitate;

5. măsura în care activitățile pot genera un nivel corespunzător
de durabilitate;

6. măsura în care rezultatele activităților propuse vor fi comuni-
cate și promovate în mod corespunzător — vizibilitate.

7. Termen limită de depunere a cererilor

1 octombrie 2007

8. Informații suplimentare

Caietul de sarcini care completează invitația pentru prezentare
de propuneri EACEA/21/07 este parte integrantă din această
invitație. Cererile trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în
caietul de sarcini și trebuie să fie depuse folosind formularele de
cerere prevăzute în acest scop.

Caietul de sarcini, pachetul informațional și toate formularele rele-
vante sunt disponibile pe site-ul Agenției Executive pentru
Educație, Audiovizual și Cultură:

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
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(1) Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, ţările SEE, ţările candi-
date Croaţia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
(FYROM), implicate în semnarea unui memorandum de înţelegere
privind participarea fiecăreia dintre aceste ţări la noul Program cultural
din 2007 şi ţările din Balcanii de Vest [Albania, Bosnia-Herţegovina,
Muntenegru şi Serbia, inclusiv Kosovo (conform Rezoluţiei nr. 1244 a
Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite)], implicate în încheierea
unui memorandum de înţelegere privind participarea fiecăreia dintre
aceste ţări la noul Program cultural din 2007.


