
KULTÚRA (2007–2013)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – EACEA/23/07

Kulturális tevékenységek támogatása: többéves együttműködési projektek (1.1 terület), együttműkö-
dési tevékenységek (1.2.1 terület)

(2007/C 184/04)

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 határoza-
ton (1) alapul (a továbbiakban: „a Program”).

2. Célkitűzések és leírás

A Program része az Európai Unió hosszú távú kötelezett-
ségvállalásának, amelynek értelmében az alkotók, a kultu-
rális élet szereplői és a résztvevő országok kulturális intéz-
ményei közötti kulturális együttműködés fejlesztésével
hozzájárul az európai polgárok közös kulturális örökségen
alapuló kulturális térségének előmozdításához, annak érde-
kében, hogy elősegítse az európai polgári azonosságtudat
kialakulását.

A Program a kulturális ágazat egészét átfogja, arra töre-
kedve, hogy európai szintű, fenntartható kulturális együtt-
működéshez vezető szinergiákat hívjon életre azáltal, hogy
elősegíti a kultúra területén dolgozók határokon átívelő
mobilitását, a művek, valamint a művészeti és kulturális
termékek országok közötti áramlását és a kultúrák közötti
párbeszédet.

3. Az ajánlattételi felhívás tárgya

A Program célkitűzéseinek teljesítése érdekében ezen aján-
lattételi felhívás célja, hogy egy kiválasztási eljárást köve-
tően közösségi támogatásokat ítéljenek meg két tevékeny-
ségtípus számára, bármely művészeti és kulturális területen:

– többéves együttműködési projektek (1.1 terület),

– együttműködési tevékenységek (1.2.1 terület) (2).

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

TÖBBÉVES EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK (1.1 TERÜ-
LET)

Közösségi társfinanszírozásban részesülnek az olyan, több-
éves kulturális tevékenységekből álló projektek, amelyek
célja a kulturális élet szereplői közötti fenntartható, szerve-
zett együttműködés kialakítása. A projektek jellegüket

tekintve lehetnek egy vagy több ágazatra vonatkozók, de
minden esetben egy közös, átfogó célkitűzést kell követ-
niük, amely egy együttműködési megállapodáson alapul (3).

Az együttműködési projektekben a Programban részt vevő,
hat különböző ország legalább hat kulturális szereplőjének
kell szerepet vállalnia.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK (1.2.1 TERÜLET)

Közösségi társfinanszírozásban részesülnek az olyan, egy
vagy több ágazatra kiterjedő, rövidebb időtartamra szóló,
kisebb léptékű kulturális tevékenységek, amelyek célja, hogy
utat nyissanak a kulturális élet szereplői közötti hosszabb
távú együttműködéshez.

Az együttműködési tevékenységekben a Programban részt
vevő, három különböző ország legalább három kulturális
szereplőjének kell szerepet vállalnia.

4. Költségvetés és a projekt időtartama

4.1. Költségvetés

A teljes kijelölt költségvetés összege a többéves együtt-
működési projektek esetében (1.1 terület) körülbelül
17,5 millió EUR, az együttműködési tevékenységek esetében
(1.2.1 terület) 10,0 millió EUR.

A közösségi társfinanszírozás összege nem haladhatja meg
a finanszírozott tevékenység teljes támogatható költségének
50 %-át.

A többéves együttműködési projektek (1.1 terület) esetében
a közösségi társfinanszírozás összegének évi 200 000 EUR
és 500 000 EUR között kell lennie.

Az együttműködési tevékenységek (1.2.1 terület) esetében a
közösségi társfinanszírozás összegének 50 000 EUR és
200 000 EUR között kell lennie.

A Végrehajtó Ügynökség fenntartja magának a jogot arra,
hogy ne ossza ki az összes rendelkezésre álló támogatást.

4.2. A projekt időtartama

A többéves együttműködési projektek (1.1 terület) időtarta-
mának három és öt év között kell lennie.

Az együttműködési tevékenységek (1.2.1 terület) időtar-
tama legfeljebb 24 hónap lehet.
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(1) HL L 372., 2006.12.27., 1. o.
(2) Az irodalmi fordításhoz kapcsolódó tevékenységek külön ajánlattételi

felhívás tárgyát képezik – EACEA/25/07.

(3) A Programban részt vevő országok valamelyikében érvényes jogi
formával rendelkező közös dokumentum, amelyet minden érintett
kulturális szereplő aláír.



5. Támogathatósági és kiválasztási feltételek

A támogatható pályázóknak olyan, az állami vagy magán-
szektorban működő, jogi státusszal rendelkező szerveze-
teknek kell lenniük, amelyek fő tevékenysége a kulturális
szférába tartozik.

Természetes személyek nem pályázhatnak támogatásra.

A pályázók bejegyzett székhelyének a Programban részt
vevő országok valamelyikében kell lennie (1).

A pályázóknak rendelkezniük kell a finanszírozott tevé-
kenység megvalósításához szükséges szakmai kompeten-
ciával és képesítésekkel, és a tervezésben és a végrehaj-
tásban egyaránt részt kell venniük. Stabil pénzügyi háttérrel
és elegendő pénzügyi erőforrással kell rendelkezniük
ahhoz, hogy a finanszírozott tevékenység teljes költségve-
tése legalább 50 %-ának biztosításával valódi, érdemi
hozzájárulást tudjanak adni.

A társfinanszírozásban részesülő tevékenységeknek meg
kell felelniük a kultúra területén történő közösségi fellépés
alapjául szolgáló elveknek (2), és figyelembe kell venniük a
2. pontban megállapított célkitűzéseket és a 3. pontban
meghatározott feltételeket.

A támogathatósági időszaknak a többéves együttműködési
projektek (1.1 terület) esetében 2008. december 1-je előtt
meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2013. november 30-ig
véget kell érnie.

A támogathatósági időszaknak az együttműködési tevé-
kenységek (1.2.1 terület) esetében 2008. december 1-je
előtt meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2010. novem-
ber 30-ig véget kell érnie.

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. a tevékenységek relevanciája a Program konkrét célki-
tűzései szempontjából;

3. a javasolt tevékenységeket mennyire magas színvo-
nalon tervezték meg, és mennyire sikeresen lehet kivite-
lezni;

4. a koordinátor és a társszervezők közötti partnerség
színvonala;

5. mennyire képesek a tevékenységek olyan eredményeket
előállítani, amelyek megvalósítják a Program célkitűzé-
seit;

6. a javasolt tevékenységek eredményeit mennyire fogják
megfelelően kommunikálni és elősegíteni;

7. a tevékenységek mennyire tudják megteremteni a megfe-
lelő szintű fenntarthatóságot.

7. A pályázatok benyújtásának határideje

2007. október 31. (a postabélyegző vagy a futárszolgálat
pecsétje szerinti dátum).

8. További információk

Az EACEA/23/07 ajánlattételi felhívást kiegészítő követel-
mények 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
formanyomtatvány megtalálható az Oktatási, Audiovizuális
és Kulturális Végrehajtó Ügynökség honlapján:

http://eacea.ec.europa.eu/
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(1) Az Európai Unió 27 tagállama, az EGT-országok (Izland, Liechtenstein,
Norvégia), a tagjelölt országok (Horvátország, Törökország, Macedónia
Volt Jugoszláv Köztársaság, az országnak a Programban való rész-
vételéről szóló egyetértési megállapodás megkötésétől függően); a
Nyugat-Balkán országai (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró
és Szerbia, Koszovót is beleértve (az ENSZ Biztonsági Tanácsának
1244. határozata szerint)), mindegyik felsorolt ország esetében a
Programban való részvételéről szóló egyetértési megállapodás megkö-
tésétől függően.

(2) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 151. cikke.


