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PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIE

CERERE DE PROPUNERI — EAC/17/07

Programul Cultura

Organizarea și atribuirea unui premiu anual de literatură al Uniunii Europene

(2007/C 163/04)

1. Introducere

Programul Cultura (1) este un program plurianual unic destinat
acțiunilor comunitare în domeniul culturii, deschis tuturor
sectoarelor culturale (altele decât cele audiovizuale) și tuturor
categoriilor de operatori culturali.

El se bazează pe articolul 151 din Tratatul CE, conform căruia
Comunitatea contribuie la dezvoltarea culturilor statelor
membre respectând diversitatea națională și regională a acestora
și evidențiind totodată patrimoniul cultural comun.

În conformitate cu secțiunea 1.3, „Acțiuni speciale”, a progra-
mului, scopul prezentei cereri de propuneri este de a selecta o
structură care își va asuma responsabilitatea organizării și atri-
buirii Premiului european anual de literatură contemporană.

2. Obiective și descriere

Cartea și literatura ocupă un loc privilegiat în cultură și în
cunoașterea semenilor. Cu toate acestea, în afară de susținerea
traducerii operelor literare, există puține inițiative de promovare
a literaturii la nivel european. Obiectivul acestui premiu este de
a iniția o acțiune menită să aducă o vizibilitate sporită bogăției
creației literare europene contemporane (ficțiune).

Scopul prezentei cereri de propuneri este de a selecta un orga-
nism capabil să organizeze, pentru anul 2008, atribuirea unui
premiul al Uniunii europene în domeniul literaturii. Același
organism ar putea fi responsabil pentru edițiile următoare
(2009-2013), organizate pe bază anuală, cu acordul explicit al
Comisiei Europene.

Organismul selecționat va trebui să realizeze următoarele
acțiuni:

(a) Să selecteze noi talente europene în domeniul literaturii
contemporane (ficțiune) din toate țările participante la
programul Cultura și să le promoveze în alte țări partici-
pante decât țara lor.

(b) Să desemneze o personalitate recunoscută a literaturii euro-
pene care își va asuma rolul de Ambasador al acestui
premiu. Rolul acestuia va fi de a însoți și de a promova noile
talente menționate la litera (a).

(c) Să organizeze o ceremonie de decernare a premiilor care să
asigure vizibilitatea acestei inițiative și a dimensiunii sale
europene.

3. Calendar și perioada de eligibilitate

Dosarele de candidatură pentru organizarea premiului 2008
trebuie să parvină Comisiei cel târziu la 12 octombrie 2007.

Pentru organizarea premiului 2008, acțiunile care urmează a fi
cofinanțate trebuie sa înceapă cel târziu la 15 martie 2008.
Cheltuielile angajate înainte de 1 ianuarie 2008 nu vor fi luate
în considerare.

Durata perioadei de eligibilitate a costurilor în cadrul fiecărui
acord comunitar va fi de maximum 12 luni.

Se preconizează ca anunțul privind rezultatul procedurii de
selecție să fie făcut în cursul trimestrului patru al anului 2007.

Semnarea acordului este prevăzută pentru trimestrul întâi al
anului 2008.
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(1) Decizia nr. 1855/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
(JO L 372, 27.12.2006, p. 1).



4. Bugetul disponibil

Bugetul alocat acestei acțiuni se ridică la o sumă maximă de
200 000 EUR (inclusiv valoarea premiilor și mențiunilor
speciale) pentru întreaga organizare și decernare a fiecărui
premiu anual. Această contribuție nu trebuie să depășească
60 % din totalul costurilor eligibile de organizare și de decernare
pentru fiecare ediție a premiului propusă de organizația candi-
dată selecționată (1).

Ajutorul comunitar va fi acordat sub rezerva executării corecte a
procedurilor administrative și financiare.

Sumele menționate în prezentul document sunt condiționate de
aprobarea de către autoritatea bugetară a angajamentelor de
credit necesare.

Comisia Europeană își rezervă dreptul de a nu distribui toate
fondurile disponibile.

5. Organisme eligibile

Solicitanții trebuie să fie organisme de drept public sau privat,
active din punct de vedere legal în domeniul literaturii și cu o
experiență atestată de cel puțin doi ani în organizarea de activi-
tăți la scară europeană în acest domeniu.

Sunt eligibile cererile organismelor având personalitate juridică
și stabilite în una din următoarele țări:

— cele 27 de state membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie
2007 (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul
Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania,
Suedia, Țările de Jos, Ungaria),

— cele 3 țări ale SEE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein (2),

— țările candidate la aderarea la UE (Turcia, Croația, Fosta
Republică Iugoslavă Macedonia) (3),

— țările din Balcanii de Vest [Albania, Bosnia-Herțegovina,
Muntenegru, Serbia, inclusiv Kosovo (în temeiul Rezolu-
ției 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite)] (4).

6. Criteriile de atribuire

Proiectele eligibile vor fi evaluate în funcție de următoarele
criterii:

A. Conformitatea cu obiectivele cererii de propuneri (0-5
puncte)

— natura și pertinența parteneriatelor și mecanismele de
selecție a cărților care urmează a fi premiate la nivel
național,

— natura și pertinența criteriilor și mecanismele de desem-
nare a personalității europene care urmează a fi premiate
pentru opera sa,

— pertinența conceptului de ceremonie de decernare a
premiilor.

B. Experiența și capacitatea de a mobiliza susținerea în dome-
niul literaturii la nivel european (0-5 puncte)

— experiența în organizarea unor inițiative similare în
domeniul literaturii contemporane la nivel european,

— capacitatea de a mobiliza susținerea sectorului cărții în
ansamblul său (scriitori, traducători, editori, librari,
bibliotecari, cititori) și la scară europeană pentru a spori
impactul operațiunii.

C. Gestionarea proiectului (0-5 puncte)

— capacitatea de a organiza, de a coordona și de a realiza
operațiunile de decernare a premiilor, în special de a
efectua selecția la nivel național, în funcție de obiectivele
prezentei cereri de propuneri,

— calitatea planului de lucru și a planificării, inclusiv struc-
turile de decizie și organizarea unor eventuale partene-
riate,

— pertinența bugetului în ceea ce privește activitățile
programate.

D. Plan de comunicare și vizibilitate (0-5 puncte)

Gradul de vizibilitate, de difuzare și de exploatare a activită-
ților programate va fi evaluat în funcție de următoarele
criterii:

— nivelul de promovare a activităților programate, în
special prin intermediul diferitelor tipuri de instrumente
publicitare (site-uri internet, reviste, broșuri, presă, radio,
TV etc.) utilizate pentru a aduce aceste activități în atenția
cetățenilor europeni,

— gradul de vizibilitate a Comisiei Europene în diferitele
instrumente de promovare și în cadrul ceremoniei de
decernare a premiilor,

— pertinența și calitatea „planului media” în ceea ce privește
activitățile programate și publicul țintă,
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(1) Art. 113 din Regulamentul financiar; Articolele 167 şi 172 din
normele de aplicare.

(2) Sub rezerva intrării în vigoare a deciziei comitetului mixt al SEE privind
participarea fiecăreia din aceste ţări la noul program Cultura 2007.

(3) Sub rezerva încheierii „Memorandumului de înţelegere” care reglemen-
tează participarea fiecăreia din aceste ţări la noul program Cultura
2007.

(4) Sub rezerva încheierii „Memorandumului de înţelegere” care reglemen-
tează participarea fiecăreia din aceste ţări la noul program Cultura
2007.



— numărul de persoane care beneficiază (direct și indirect)
de activitățile programate (public/beneficiar vizat, asis-
tență, număr de participanți, de cititori etc.).

Proiectele vor fi evaluate de un comitet de evaluare intern al
Comisiei Europene. Proiectele care primesc cel puțin 4 puncte
pentru criteriul A și cel puțin 14 puncte în total vor fi clasificate
în ordine. Pe baza acestei liste, Comisia va lua decizia privind
atribuirea subvenției.

7. Informații complete

Textul integral al cererii de oferte și formularele de cerere sunt
disponibile la următoarea adresă de internet:

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

Candidaturile trebuie să respecte obligatoriu criteriile prevăzute
în textul integral și să fie prezentate prin intermediul formula-
rului disponibil.
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