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1. Rättslig grund

Denna inbjudan att lämna förslag baseras på Europaparlamen-
tets och rådet beslut nr 1855/2006/EG av den 12 december
2006 om inrättande av ett enda flerårigt program för gemens-
kapsinsatser på kulturområdet för perioden 2007–2013 (1)
(nedan kallat ”programmet”).

2. Mål och beskrivning

Programmet ingår i Europeiska unionens ständiga åtagande att
framhäva ett gemensamt europeiskt kulturområde som bygger
på ett gemensamt kulturarv genom att utveckla samarbetet på
kulturområdet mellan skapande konstnärer, aktörer på kultur-
området och kulturinstitutioner i de länder som deltar i
programmet, och på så sätt främja framväxten av ett europeiskt
medborgarskap.

Programmet kan också vara öppet för samarbete med andra
tredjeländer som har slutit associerings- eller samarbetsavtal
med gemenskapen, förutsatt att de senare innehåller klausuler
om kultursektorn och detta förutsatt att kompletterande anslag
blir tillgängliga och på särskilda villkor som ska överens-
kommas.

Enligt programmet beviljas gemenskapsåtgärder till stöd för
”särskilda åtgärder” och inom denna ram kan stöd ges till samar-
bete med tredjeländer och internationella organisationer.

3. Syftet med inbjudan att lämna förslag

I enlighet med målen i programmet och med hänsyn till:

— den allt mer samordnade synen på kultur och ett allt
närmare samarbete mellan EU och dessa partner, både bilate-
ralt och i internationella forum, som särskilt är fallet inom
ramen för nuvarande ratificering och genomförande av
Unescos konvention om främjande av och skydd för mång-

falden av kulturella uttryck liksom inom ramen för EU-
Asien-mötet (ASEM),

— den ökande betydelsen av nya framväxande partner till EU
på världsscenen,

är avsikten med denna inbjudan att lämna förslag att stödja
tvååriga samarbetsprojekt (2007-2009) med fokus på två större
asiatiska länder: Kina och Indien.

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och
kultur (hädanefter kallat ”genomförandeorganet”) ansvarar för
genomförandet av denna inbjudan att lämna förslag.

4. Projektens tillgängliga budget och varaktighet

De totala anslagen för denna inbjudan att lämna förslag uppgår
sannolikt till 1,8 miljoner euro.

Ekonomiskt stöd kommer att beviljas för cirka 10 samarbetspro-
jekt (fem projekt för samarbete med Indien och fem projekt för
samarbete med Kina). Projektens längsta löptid är 24 månader.

Nivån på gemenskapens samfinansiering får inte överstiga 50
procent av de stödberättigande kostnaderna i samband med
varje projekt (högst 180 000 euro per projekt).

5. Kriterier för bidragsberättigande och urvalskriterier

Behöriga sökande ska vara offentliga eller privata kulturorganisa-
tioner med status som juridisk person, som har sin huvudsakliga
verksamhet inom kulturområdet och som kan uppvisa minst två
års erfarenhet inom området utformning och förvaltning av
kulturprojekt på internationell nivå, särskilt i Kina och Indien.
Dessa organisationer måste vara involverade i både projektets
utformning och genomförande, och även ge ett väsentligt
ekonomiskt bidrag till projektets budget. Dessa organisationer
måste stå för minst 50 procent av den totala budgeten för
projektet.
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Dessa organisationer måste ha sitt registrerade säte i ett av de
länder som deltar i programmet (1). Organisationerna måste
även ha tillräcklig finansiell och operativ kapacitet för att
genomföra samarbetsprojekten.

Bidragsberättigade projekt ska vara tvååriga kulturella samarbets-
projekt där minst tre partner från minst tre olika bidragsberätti-
gade länder samarbetar. I det bidragsberättigade projektet måste
ingå minst en associerad partner från antingen Indien, för en
åtgärd som ska ske i/med detta land, eller Kina, för en åtgärd
som ska ske i/med detta land. Samarbetet måste stödjas av en
undertecknad förklaring om partnerskap mellan partnerna och
den/de associerade partnern/partnerna. Minst 50 procent av de
aktiviteter som utförs under de kulturella samarbetsprojekten
ska ske på det aktuella tredjelandets område (Indien respektive
Kina). Prioritet kan ges till samarbetsprojekt med associerade
partner som har sitt säte registrerat i Kina eller i Indien.

6. Tilldelningskriterier

Tilldelningen av bidrag beror inte bara på genomgången av
kriterierna för bidragsberättigande, uteslutande och urval.
Beslutet kommer att avgöras utifrån tilldelningskriterierna.

Tilldelningskriterierna kan beskrivas enligt följande:

1. i vilken omfattning projektet kan skapa ett verkligt europe-
iskt mervärde

2. i vilken omfattning projektet kan skapa ett verkligt inslag av
internationellt samarbete

3. kvaliteten på partnerskapet mellan partner och associerade
partner

4. i vilken omfattning projektet kan uppvisa en lämplig grad av
innovation och kreativitet

5. i vilken omfattning aktiviteterna kan skapa en lämplig grad
av hållbarhet

6. i vilken omfattning resultaten av föreslagna aktiviteter
kommer att förmedlas och främjas tillräckligt – synlighet

7. Sista dag för att lämna in ansökan

1 oktober 2007

8. Kompletterande information

De kompletterande specifikationerna till denna inbjudan att
lämna förslag EACEA/21/07 utgör en integrerad del av inbjudan
att lämna förslag. Ansökningarna måste uppfylla villkoren i
specifikationerna och de särskilda ansökningsblanketterna måste
användas.

Specifikationer, ansökningshandlingar och alla relevanta blanketter
finns på webbplatsen för Genomförandeorganet för utbildning,
audiovisuella medier och kultur:

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
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(1) EU:s 27 medlemsstater, EES, kandidatländerna Kroatien, Turkiet och f.
d. jugoslaviska republiken Makedonien med förbehåll för att det
upprättas ett samförståndsavtal om vart och ett av dessa länders delta-
gande i det nya kulturprogrammet år 2007 och länderna på västra
Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro och Serbien
inklusive Kosovo (enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244), med
förbehåll för att det upprättas ett samförståndsavtal om vart och ett av
dessa länders deltagande i det nya kulturprogrammet år 2007.


