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Egy évenként odaítélt Európai irodalmi díj megvalósítása és megszervezése

(2007/C 163/04)

1. Bevezetés

A Kultúra program (1) a Közösség kulturális intézkedéseit több-
éves keretbe foglaló egységes program, amely a kultúra vala-
mennyi (nem audiovizuális) területe és a kultúrában tevékeny-
kedők valamennyi kategóriája előtt nyitva áll.

A program az EK-Szerződés 151. cikkén alapul, amely úgy
rendelkezik, hogy a Közösség hozzájárul a tagállamok kultúrá-
jának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális
sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kultu-
rális örökséget.

A program 1.3., „Különleges fellépések” c. pontjával összefüg-
gésben e felhívás célja egy olyan szervezet kiválasztása, amely
vállalja az éves Európai irodalmi díj kidolgozását és megszerve-
zését.

2. Célkitűzések és leírás

A könyvek és az irodalom kiváltságos helyet foglal el a kultú-
rában, a többiek megismerésében. A műfordítás támogatásán
kívül azonban kevés olyan kezdeményezés létezik, amely az
irodalom európai szintű megismertetésére irányul. E díj célkitű-
zése, hogy a kortárs európai irodalom (fikció) sokszínűségét
minél szélesebb körben tegye ismertté.

Ez a pályázati felhívás olyan szervezet kiválasztását tűzte ki
céljául, amely az Európai Unió irodalmi díjának megszervezését
2008-ban meg tudja valósítani. Az Európai Bizottság kifejezett
jóváhagyásával ugyanennek a szervezetnek a tiszte lehet a követ-
kező (2009–2013) díjak éves gyakoriságú odaítélésének
megszervezése is.

A kiválasztott szervezetnek a következő feladatokat kell ellátnia:

a) Az új kortárs európai irodalom (fikció) tehetséges képvise-
lőinek kiválasztása a Kultúra programban részt vevő minden
országban, és azok megismertetése a többi résztvevő
országban is.

b) Az európai irodalom egy elismert személyiségének kijelölése
a díj nagyköveti tisztének betöltésére. A nagykövet szerepe az
a) pontban megjelölt új tehetségek segítése és támogatása.

c) Díjkiosztó ünnepség szervezése a kezdeményezés szélesebb
körű megismertetésének és európai dimenziójának biztosítása
érdekében.

3. Ütemezés és jogosultsági időszak

A 2008. évi díj megszervezésére a pályázatokat legkésőbb
2007. október 12-ig kell benyújtani a Bizottságnak.

A 2008. évi díj megszervezésére irányuló, társfinanszírozandó
cselekvésnek legkésőbb 2008. március 15-én meg kell
kezdődnie. Ezért a 2008. január 1-je előtt felmerült kiadásokat
nem lehet figyelembe venni.

Az egyes közösségi megállapodásokra vonatkozó költségeket a
legfeljebb 12 hónapos jogosultsági időn belül lehet benyújtani.

A válogatás eredményét előre láthatóan 2007 negyedik negyed-
évében fogják bejelenteni.

A megállapodás aláírására várhatóan 2008 első harmadában
kerül sor.
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(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1855/2006/EK határozata (HL L 372.,
2006.12.27., 1. o.).



4. A rendelkezésre álló költségvetés

A fellépés összköltségvetése minden éves díjátadás megszervezé-
sére és megvalósítására legfeljebb 200 000 EUR (beleértve a
díjakkal/esetleges különleges elismerésekkel járó összegeket is).
Ez a hozzájárulás nem haladhatja meg a kiválasztott pályázó
szervezet által az éves díjkiosztás megszervezésére és lebonyolí-
tására benyújtott és elfogadható összköltségek 60 %-át (1).

A Közösség a támogatást azzal a feltétellel nyújtja, hogy az
ügyintézési és pénzügyi eljárásokat megfelelően bonyolítják le.

Az ebben a dokumentumban említett összegek függnek attól,
hogy a költségvetési hatóság a szükséges kötelezettségvállalási
előirányzatokat felszabadítja-e.

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy ne ossza
ki maradéktalanul az összes rendelkezésre álló összeget.

5. Támogatható szervezetek

Pályázhatnak olyan közjogi vagy magánjogi szervezetek,
amelyek legálisan az irodalom területén tevékenykednek, és
európai szintű tevékenységek szervezésében legalább két éves,
igazolt tapasztalattal rendelkeznek.

Az alábbi országokban működő, jogi személyiséggel rendelkező
szervezetek pályázata támogatható:

– az Európai Unió 27 tagállama 2007. január 1-jén (Ausztria,
Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia),

– a három EGT-ország: Norvégia, Izland és Liechtenstein (2),

– az EU tagjelölt országai (Törökország, Horvátország, Mace-
dónia Volt Jugoszláv Köztársaság) (3),

– a nyugat-balkáni országok (Albánia, Bosznia és Hercegovina,
Montenegro, Szerbia, Koszovót is beleértve (az Egyesült
Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244. határozata értel-
mében)) (4).

6. A pályázat odaítélésének kritériumai

A támogatható pályázatok értékelése a következő kritériumok
szerint történik:

A. A felhívás célkitűzéseinek való megfelelés (0-5 pont)

– a partnerségek és a díjazandó művek nemzeti szintű kivá-
lasztásának jellege és alkalmassága,

– az életművéért díjazandó európai személyiség kijelölési
kritériumainak és mechanizmusainak jellege és alkalmas-
sága,

– a díjkiosztó ünnepség koncepciójának alkalmassága.

B. Európai szintű tapasztalat és mozgósítási képesség az
irodalom területén (0-5 pont)

– hasonló európai szintű kezdeményezések szervezésében
szerzett tapasztalat a kortárs irodalom területén,

– a könyvszektor egészének (írók, fordítók, kiadók, könyves-
boltok, könyvtárosok, olvasók) európai szintű mobilizálá-
sára való képesség a fellépés hatásának növelése érde-
kében.

C. Projektirányítás (0-5 pont)

– a díjátadás megszervezésére, koordinálására és kivitelezé-
sére – többek között nemzeti szintű válogatásra – való
képesség, e pályázati felhívás célkitűzéseinek megfelelően,

– a munkaterv és a tervezés minősége, beleértve a döntési
struktúrákat és az esetleges partnerségek megszervezését,

– a költségvetés helytállósága a tervezett tevékenységekhez
viszonyítva.

D. Kommunikációs terv és ismertség (0-5 pont)

A tervezett tevékenységek közismertségének, terjesztésének
és hasznosításának szintjét a következő kritériumok szerint
fogják értékelni:

– a tervezett tevékenységek népszerűsítése, többek között a
különféle, az európai polgároknak a tevékenységekről való
tájékoztatására felhasznált reklámeszközök (internetes
honlap, magazinok, brosúrák, sajtó, rádió, televízió, stb.)
révén,

– az Európai Bizottság részvételének feltüntetése a népszerű-
sítő eszközökben, és a díjátadási ünnepségek során,

– a „médiaterv” helytállósága és minősége a tervezett tevé-
kenységekhez és a célközönséghez viszonyítva,
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(1) Pénzügyi szabályozás 113. cikk; végrehajtási szabályok 167. és
172. cikk.

(2) Feltéve, hogy az EGT vegyesbizottságának határozata e három
országnak az új Kultúra programban való részvételéről 2007-re
hatályba lép.

(3) Feltéve, hogy ezen országoknak az új Kultúra programban való 2007.
évi részvételét szabályozó egyetértési nyilatkozat létrejön.

(4) Feltéve, hogy ezen országoknak az új Kultúra programban való 2007.
évi részvételét szabályozó egyetértési nyilatkozat létrejön.



– azon személyek (célközönség/kedvezményezettek, kö-
zönség, résztvevők, olvasók száma, stb.) száma, akikre a
tervezett tevékenységek (közvetlenül vagy közvetve) irá-
nyulnak.

A projekteket az Európai Bizottság belső értékelő bizottsága
bírálja el. Az A kritérium szerint legalább 4 pontot, és összesen
legalább 14 pontot elérő projekteket sorrendbe állítják. A
Bizottság a támogatás odaítéléséről e lista alapján dönt.

7. További információk

E pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az
alábbi weboldalról tölthetők le:

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_fr.html

A pályázatoknak, amelyeket a megadott űrlapon kell benyújtani,
a felhívás teljes szövegében meghatározott valamennyi követel-
ménynek meg kell felelniük.
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