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Organisatie en toekenning van een jaarlijkse literatuurprijs van de Europese Unie

(2007/C 163/04)

1. Inleiding

Het programma Cultuur (1) is een meerjarig programma voor de
communautaire acties op cultuurgebied, dat open staat voor alle
culturele sectoren (niet-audiovisueel) en alle categorieën van
culturele actoren.

Het is gebaseerd op artikel 151 van het EG-Verdrag dat bepaalt
dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontplooiing van de
culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en
regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de
nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.

In verband met deel 1.3 „Bijzondere acties” van het programma
heeft deze oproep tot doel een structuur te selecteren die zal
worden belast met de organisatie en de toekenning van een jaar-
lijkse prijs voor hedendaagse Europese literatuur.

2. Doelstellingen en beschrijving

Het boek en de literatuur spelen een bijzondere rol in de cultuur
en in de ontdekking van de ander. Buiten de ondersteuning van
de vertaling van literaire werken bestaan er echter maar weinig
initiatieven ter bevordering van de literatuur op Europees
niveau. Het doel van deze prijs is het opzetten van een actie om
een grote zichtbaarheid te geven aan de rijkdom van de heden-
daagse Europese literaire creatie (fictie).

Het doel van deze oproep is de selectie van een organisatie die
in staat is om in 2008 de organisatie en toekenning van een
prijs van de Europese Unie op het gebied van de literatuur op
zich te nemen. Deze organisatie zou met de uitdrukkelijke
toestemming van de Europese Commissie op jaarbasis ook
kunnen worden belast met de organisatie van de volgende
prijzen (2009 t/m 2013).

De geselecteerde organisatie moet zorgen voor:

a) Selecteren van nieuwe Europese talenten uit de hedendaagse
literatuur (fictie) van alle aan het programma Cultuur deelne-
mende landen en deze in de andere deelnemende landen
promoten;

b) Aanwijzen van een erkende persoonlijkheid uit de Europese
literatuur, die de rol van ambassadeur van deze prijs zal
vervullen. Zijn rol zal erin bestaan de in punt a) bedoelde
nieuwe talenten te begeleiden en te promoten;

c) Organiseren van een ceremonie voor de uitreiking van deze
prijzen om te zorgen voor de zichtbaarheid van dit initiatief
en de Europese dimensie daarvan.

3. Tijdschema en subsidiabiliteitsperiode

De aanvragen voor de organisatie van de prijs 2008 moeten
uiterlijk op 12 oktober 2007 door de Commissie zijn
ontvangen.

Voor de organisatie van de prijs 2008 moet de mede te financi-
eren actie uiterlijk op 15 maart 2008 starten. Vóór 1 januari
2008 gemaakte uitgaven zullen niet in aanmerking worden
genomen.

De subsidiabiliteitsperiode voor de kosten van elke overeen-
komst met de Gemeenschap bedraagt maximaal 12 maanden.

Het resultaat van de selectieprocedure zal volgens plan in het
vierde kwartaal van 2007 bekend worden gemaakt.

De overeenkomst zal naar verwachting in het eerste kwartaal
van 2008 worden ondertekend.
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(1) Besluit nr. 1855/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 372 van 27.12.2006, blz. 1.)



4. Beschikbare begroting

De begroting voor deze actie bedraagt maximaal 200 000 euro
(inclusief bedragen van de prijzen en eervolle vermeldingen)
voor de gehele organisatie en uitreiking van elke jaarlijkse prijs.
Deze bijdrage mag niet meer bedragen dan 60 % van de totale
subsidiabele organisatie- en uitreikingskosten, voorgesteld door
de geselecteerde organisatie voor elke jaarlijkse prijs (1).

De communautaire steun zal worden toegekend onder voorbe-
houd van de goede afwikkeling van de administratieve en finan-
ciële procedures.

De in dit document vermelde bedragen hangen af van het
uittrekken van de nodige financiële middelen door de begro-
tingsautoriteit.

De Europese Commissie behoudt zich het recht voor niet alle
beschikbare middelen te besteden.

5. In aanmerking komende organisaties

De aanvragers moeten publiek- of privaatrechtelijke organisaties
zijn, die actief zijn op het gebied van de literatuur en beschikken
over een bewezen ervaring van ten minste twee jaar met de
organisatie van activiteiten op Europese schaal in deze sector.

In aanmerking komen aanvragen van organisaties met een
rechtspersoonlijkheid die in een van de volgende landen zijn
gevestigd:

— de 27 lidstaten van de Europese Unie op 1 januari 2007
(België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsje-
chië, Verenigd Koninkrijk en Zweden);

— de drie EER-landen: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (2);

— de kandidaat-lidstaten van de EU (Turkije, Kroatië, de voor-
malige Joegoslavische Republiek Macedonië) (3);

— de westelijke Balkanstaten (Albanië, Bosnië-Herzegovina,
Montenegro, Servië, inclusief Kosovo (krachtens Resolutie
1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties)) (4).

6. Gunningscriteria

De in aanmerking komende projecten zullen worden beoordeeld
op grond van de volgende criteria:

A. Overeenstemming met de doelstellingen van de oproep tot
het indienen van voorstellen (0-5 punten)

— aard en geschiktheid van de partnerschappen en mecha-
nismen voor de selectie van de op nationaal niveau te
bekronen boeken;

— aard en geschiktheid van de criteria en mechanismen
voor de aanwijzing van de Europese persoonlijkheid die
voor zijn levenswerk moet worden bekroond;

— geschiktheid van het concept voor de ceremonie voor de
uitreiking van de prijzen.

B. Ervaring en vermogen om steun te mobiliseren op het
gebied van de literatuur op Europees niveau (0-5 punten)

— ervaring met de organisatie van soortgelijke initiatieven
op het gebied van de hedendaagse literatuur op Europees
niveau;

— vermogen om de boekensector in zijn geheel (schrijvers,
vertalers, uitgevers, boekhandelaren, bibliothecarissen,
lezers) en op Europese schaal te mobiliseren om het
effect van de prijs te vergroten.

C. Beheer van het project (0-5 punten)

— vermogen om de werkzaamheden in verband met de
toekenning van de prijs, met name de selectie op natio-
naal niveau, te organiseren, coördineren en realiseren,
rekening houdend met de doelstellingen van deze oproep
tot het indienen van voorstellen;

— kwaliteit van werkplan en planning, inclusief besluitvor-
mingsstructuren en organisatie van eventuele partner-
schappen.

— relevantie van de begroting ten aanzien van de geplande
activiteiten.

D. Communicatieplan en zichtbaarheid (0-5 punten)

De zichtbaarheid, de verspreiding en de exploitatie van de
resultaten van de geplande activiteiten zullen worden beoor-
deeld op grond van de volgende criteria:

— de promotie van de geplande activiteiten, met name via
verschillende publiciteitsinstrumenten (websites, tijd-
schriften, brochures, pers, radio, TV, enz.), gebruikt om
de activiteiten zichtbaarder te maken voor de Europese
burgers;

— de zichtbaarheid van de Europese Commissie in de
verschillende promotie-instrumenten en tijdens de prijs-
uitreikingsceremonie;

— de relevantie en de kwaliteit van het mediaplan ten
aanzien van de geplande activiteiten en de doelgroep;
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(1) Art.113 Financieel Reglement; art. 167 en 173 Uitvoeringsbepalingen
(2) Onder voorbehoud van inwerkingtreding van het besluit van het

gemengd comité EER over de deelname van elk van deze landen aan het
nieuwe programma Cultuur voor 2007

(3) Onder voorbehoud van sluiting van het „memorandum van overeen-
stemming” dat de deelname van elk van deze landen aan het nieuwe
programma Cultuur voor 2007 regelt

(4) Onder voorbehoud van sluiting van het „memorandum van overeen-
stemming” dat de deelname van elk van deze landen aan het nieuwe
programma Cultuur voor 2007 regelt



— het aantal personen dat (direct of indirect) met de
geplande activiteiten wordt bereikt (doelgroep/doelbegun-
stigden, publiek, aantal deelnemers, lezers, enz.).

De projecten zullen door een intern beoordelingscomité van de
Europese Commissie worden beoordeeld. De projecten die ten
minste vier punten voor criterium A en in totaal 14 punten
ontvangen, zullen in volgorde worden gerangschikt. De
Commissie zal op grond van deze lijst de subsidie toekennen.

7. Volledige informatie

De volledige tekst van deze oproep tot het indienen van voor-
stellen en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de volgende
website:

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

De aanvragen moeten aan de in de volledige tekst vermelde
criteria voldoen en aan de hand van het verstrekte aanvraagfor-
mulier worden ingediend.
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