
PROGRAM KULTÚRA (2007 – 2013)

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA/23/07

Podpora kultúrnych činností: viacročné projekty spolupráce (oblasť 1.1), opatrenia spolupráce
(oblasť 1.2.1)

(2007/C 184/04)

1. Právny základ

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z rozhodnutia
Európskeho parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES z 12. de-
cembra 2006, ktorým sa zakladá program Kultúra (2007 –

2013) (1) (ďalej len „program“).

2. Ciele a opis

Tento program je súčasťou prebiehajúceho záväzku Európ-
skej únie zlepšiť spoločný európsky kultúrny priestor, ktorý
sa zakladá na spoločnom kultúrnom dedičstve, prostredníc-
tvom rozvoja kultúrnej spolupráce medzi tvorcami, kultúr-
nymi aktérmi a kultúrnymi inštitúciami krajín, ktoré sa na
programe zúčastňujú, s cieľom podporiť vznik európskeho
občianstva.

Program zahŕňa oblasť kultúry ako celok a usiluje sa stimu-
lovať synergie vedúce k trvalo udržateľnej kultúrnej spolu-
práci na európskej úrovni prostredníctvom podpory nadná-
rodnej mobility osôb pôsobiacich v oblasti kultúry, nadná-
rodného pohybu umeleckých a kultúrnych diel a produktov
a medzikultúrneho dialógu.

3. Účel tejto výzvy na predkladanie návrhov

V záujme splnenia cieľov programu je cieľom tejto výzvy
na predkladanie návrhov udeliť na základe výberového
konania granty Spoločenstva dvom druhom činností
v akejkoľvek umeleckej a kultúrnej oblasti:

— viacročné projekty spolupráce (oblasť 1.1),

— opatrenia spolupráce (oblasť 1.2.1) (2).

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor
a kultúru (ďalej len „výkonná agentúra“) je službou zodpo-
vednou za realizáciu tejto výzvy na predkladanie návrhov.

VIACROČNÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE (OBLASŤ 1.1)

Spolufinancovanie Spoločenstva sa poskytne projektom
zahŕňajúcim niekoľko viacročných kultúrnych činností
zameraných na dosiahnutie trvalo udržateľnej
a štruktúrovanej spolupráce medzi kultúrnymi subjektmi.

Projekty môžu byť odvetvovej alebo medziodvetvovej
povahy a musia sledovať spoločný komplexný cieľ založený
na dohode o spolupráci (3).

Každý projekt spolupráce musí zahŕňať minimálne šesť
kultúrnych subjektov zo šiestich rôznych krajín zúčastňujú-
cich sa na programe.

OPATRENIA SPOLUPRÁCE (OBLASŤ 1.2.1)

Spolufinancovanie Spoločenstva sa poskytne odvetvovým
alebo medziodvetvovým kultúrnym činnostiam s kratším
trvaním a menším rozsahom, ktoré skúmajú možnosti
dlhodobej spolupráce medzi kultúrnymi subjektmi.

Každé opatrenie spolupráce musí zahŕňať minimálne tri
kultúrne subjekty z troch rôznych krajín zúčastňujúcich sa
na programe.

4. Rozpočet a trvanie projektu

4.1 Rozpočet

Celkový pridelený rozpočet predstavuje približne 17,5
miliónov EUR pre viacročné projekty spolupráce (oblasť
1.1) a 10 miliónov EUR pre opatrenia spolupráce (oblasť
1.2.1).

Spolufinancovanie Spoločenstva nesmie presiahnuť 50 %
celkových oprávnených nákladov na financovanú činnosť.

Spolufinancovanie Spoločenstva pre viacročné projekty
spolupráce (oblasť 1.1) sa musí pohybovať v rozpätí od
200 000 EUR do 500 000 EUR ročne.

Spolufinancovanie Spoločenstva pre opatrenia spolupráce
(oblasť 1.2.1) sa musí pohybovať v rozpätí od 50 000 EUR
do 200 000 EUR.

Vyhradzuje sa právo nerozdeliť všetky disponibilné finančné
prostriedky.

4.2 Trvanie projektu

Viacročné projekty spolupráce (oblasť 1.1) musia trvať tri
až päť rokov.

Opatrenia spolupráce (oblasť 1.2.1) musia trvať maximálne
24 mesiacov.
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(1) Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 1.
(2) Činnosti patriace do oblasti literárneho prekladu sú predmetom

osobitnej výzvy na predkladanie návrhov EACEA/25/07.

(3) Spoločný dokument, ktorý má právnu formu platnú v jednej z krajín
zúčastňujúcich sa na programe, a je podpísaný všetkými príslušnými
kultúrnymi subjektmi.



5. Kritériá oprávnenosti a výberové kritériá

Oprávnení uchádzači musia byť verejnou alebo súkromnou
organizáciou s právnym štatútom, ktorej hlavná činnosť sa
sústreďuje na oblasť kultúry.

Fyzické osoby nie sú oprávnené uchádzať sa o grant.

Uchádzači musia mať legálne zaregistrované sídlo v jednej
z krajín zúčastňujúcich sa na programe (1).

Uchádzači musia mať odborné schopnosti a kvalifikáciu
potrebné na dokončenie financovanej činnosti a musia sa
podieľať na jej návrhu, ako aj realizácii. Musia mať stabilné
a dostatočné finančné zdroje, aby mohli poskytnúť reálny
a významný finančný príspevok vo výške najmenej 50 %
z celkového rozpočtu na financovanú činnosť.

Činnosti, pre ktoré je schválené spolufinancovanie, musia
byť v súlade so zásadami, ktoré sú základom pre činnosť
Spoločenstva v oblasti kultúry (2), a musia zohľadňovať
ciele stanovené v bode 2 a podmienky vymedzené v bode 3.

Obdobie oprávnenosti viacročných projektov spolupráce
(oblasť 1.1) sa musí začať pred 1. decembrom 2008
a skončiť najneskôr 30. novembra 2013.

Obdobie oprávnenosti opatrení spolupráce (oblasť 1.2.1) sa
musí začať pred 1. decembrom 2008 a skončiť najneskôr
30. novembra 2010.

6. Kritériá na udelenie grantu

Udelenie grantu nezávisí iba od preskúmania kritérií opráv-
nenosti, výberových kritérií a kritérií vylúčenia. Rozhod-
nutie sa urobí na základe kritérií na udelenie grantu.

Kritériá na udelenie grantu možno zhrnúť nasledovne:

1. rozsah, v akom môže projekt vytvoriť skutočnú
európsku pridanú hodnotu;

2. význam činností pre osobitné ciele programu;

3. rozsah, v akom sú navrhované činnosti navrhnuté
a v akom môžu byť úspešne realizované s vysokou
úrovňou excelentnosti;

4. kvalita partnerstva medzi koordinátorom
a spoluorganizátormi;

5. rozsah, v akom môžu činností vytvárať výsledky dosa-
hujúce ciele programu;

6. rozsah, v akom budú výsledky navrhovaných činností
vhodne oznamované a propagované;

7. rozsah, v akom môžu činnosti vytvoriť vhodnú úroveň
trvalej udržateľnosti.

7. Lehota na podávanie žiadostí

31. október 2007 (dátum na poštovej pečiatke alebo
pečiatke kuriérskej služby).

8. Doplňujúce informácie

Špecifikácie, ktoré dopĺňajú výzvu na predkladanie návrhov
EACEA/23/07, sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Žiadosti
musia vyhovovať požiadavkám, ktoré sa nachádzajú
v špecifikáciách, a musia byť predložené na formulároch
určených na tento účel.

Špecifikácie, podklady pre žiadateľov a všetky príslušné formu-
láre sú k dispozícii na webovej stránke Výkonnej agentúry
pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru:

http://eacea.cec.eu.int/index.htm
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(1) 27 členských štátov Európskej únie; krajiny EHP (Island, Lichten-
štajnsko, Nórsko); kandidátske krajiny (Chorvátsko a Turecko; Bývalá
juhoslovanská republika Macedónsko, s výhradou uzavretia memo-
randa o porozumení týkajúceho sa účasti tejto krajiny na programe);
krajiny západného Balkánu [Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna
Hora a Srbsko vrátane Kosova (podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady
OSN č. 1244)], s výhradou uzavretia memoranda o porozumení týkajú-
ceho sa účasti týchto krajín na programe.

(2) Článok 151 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.


