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Program Kultura

Organizacija in podelitev letne književne nagrade Evropske unije

(2007/C 163/04)

1. Uvod

Program Kultura (1) je enotni večletni program za ukrepe Skup-
nosti na področju kulture, dostopen vsem kulturnim sektorjem
(neavdiovizualnim) in vsem kategorijam kulturnih izvajalcev.

Ta program temelji na členu 151 Pogodbe ES, ki določa, da
Skupnost prispeva k razcvetu kultur držav članic, pri čemer
upošteva njihovo nacionalno in regionalno raznolikost ter hkrati
postavlja v ospredje skupno kulturno dediščino.

V skladu s sklopom programa 1.3 „posebni ukrepi“ je namen
tega razpisa izbira organa, ki bo prevzel organizacijo in
podelitev letne evropske nagrade za sodobno književnost.

2. Cilji in opis

Knjiga in književnost zavzemata prednostno mesto v kulturi in
v odkrivanju drugega. Vendar je poleg podpore prevajanju knji-
ževnih del le malo pobud za pospeševanje književnosti na
evropski ravni. Namen te nagrade je sprejeti ukrep, ki naj bi
bogatemu sodobnemu evropskemu književnemu ustvarjanju
(leposlovju) prinesel večjo razpoznavnost.

Namen tega razpisa je izbrati organizacijo, ki bo leta 2008
zmožna podeliti nagrado Evropske unije na področju književ-
nosti. Ta ista organizacija bi bila lahko pristojna za naslednje
podelitve nagrad (od leta 2009 do leta 2013), na letni osnovi, z
izrecnim soglasjem Evropske komisije.

Izbrana organizacija bo morala izvesti naslednje:

a) Izbrati nove talente sodobne evropske književnosti (lepo-
slovje), ki izvirajo iz držav, ki sodelujejo v programu Kultura,
in jih uveljaviti zunaj njihovih nacionalnih meja.

b) Imenovati priznano osebnost evropske književnosti, ki bo
odigrala vlogo ambasadorja za to nagrado. Njegova vloga
bo spremljanje in spodbujanje novih talentov, navedenih v
točki (a).

c) Organizirati slovesno podelitev teh nagrad z zagotovitvijo
razpoznavnosti te pobude in njene evropske razsežnosti.

3. Časovni razpored in obdobje upravičenosti

Prijave za organizacijo nagrade 2008 morajo prispeti na Komi-
sijo najpozneje do 12. oktobra 2007.

Ukrep za sofinanciranje organizacije nagrade leta 2008 se mora
začeti najpozneje 15. marca 2008. Upoštevani ne bodo nobeni
stroški, nastali pred 1. januarjem 2008.

Trajanje obdobja upravičenosti stroškov vsakega sporazuma
Skupnosti bo največ 12 mesecev.

Razglasitev rezultatov izbirnega postopka je predvidena v teku
zadnjega četrtletja leta 2007.

Podpis sporazuma je predviden v prvem četrtletju leta 2008.
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(1) Sklep št. 1855/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 372,
27.12.2006, str. 1).



4. Razpoložljivi proračun

Za ta ukrep je namenjen proračun v višini največ 200 000 EUR
(vključno z zneski morebiti podeljenih posebnih nagrad/
omemb) za organizacijo in izvedbo posamezne letne podelitve
nagrade. Ta prispevek ne sme preseči 60 % skupnih upravičenih
organizacijskih in izvedbenih stroškov posamezne podelitve
nagrade, ki jih predloži izbrana organizacija vlagateljica (1).

Podpora Skupnosti bo odobrena pod pogojem, da so upravni in
finančni postopki ustrezno zaključeni.

Zneski, omenjeni v tem dokumentu, so povezani s sprostitvijo
potrebnih proračunskih sredstev s strani proračunskega organa.

Evropska komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpo-
ložljivih sredstev.

5. Upravičene organizacije

Organizacije vlagateljice morajo biti javne ali zasebne organiza-
cije, s pravnim statusom, ki izvajajo dejavnost na področju knji-
ževnosti ter imajo priznane izkušnje vsaj dveh let pri organiza-
ciji dejavnosti na evropski ravni na tem področju.

Do predložitve vlog so upravičene pravne osebe s sedežem v eni
od naslednjih držav:

— 27 držav članic Evropske unije, ki od 1. januarja 2007
sestavljajo Evropsko unijo (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper,
Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija,
Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizo-
zemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija,
Španija, Švedska in Združeno kraljestvo);

— tri države EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška (2);

— države kandidatke za članstvo v EU (Hrvaška, Nekdanja
jugoslovanska republika Makedonija in Turčija) (3);

— države zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina,
Črna gora, Srbija, vključno s Kosovom (v skladu z resolucijo
Varnostnega sveta Združenih narodov 1244) (4).

6. Merila za dodelitev donacije

Upravičeni predlogi bodo ocenjeni ob upoštevanju naslednjih
meril:

A. Skladnost s cilji tega razpisa (0-5 točk)

— Narava in ustreznost partnerstev in mehanizmov za
izbiro knjig, ki bodo nagrajene na nacionalni ravni;

— narava in ustreznost meril in mehanizmov za imeno-
vanje evropske osebnosti, ki bo nagrajena za svoje delo;

— ustreznost zasnove svečane podelitve nagrade.

B. Izkušnje in zmožnost mobilizacije na književnem področju
na evropski ravni (0-5 točk)

— Izkušnje pri organizaciji podobnih pobud na področju
sodobne književnosti na evropski ravni;

— zmožnost mobilizacije sektorja knjige v njegovi celoti
(pisateljev, prevajalcev, založnikov, knjigarnarjev, knjižni-
čarjev, bralcev) na evropski ravni za povečanje vpliva
ukrepa.

C. Upravljanje projekta (0-5 točk)

— Sposobnost organiziranja, koordiniranja in izvajanja
podelitev nagrad, zlasti izbire na nacionalni ravni, v
skladu s cilji tega razpisa za zbiranje predlogov;

— kakovostni delovni načrt in načrtovanje, vključno s struk-
turami odločanja in organizacijo morebitnih partnerstev;

— ustreznost proračuna glede na načrtovane dejavnosti.

D. Načrt za komuniciranje in razpoznavnost (0-5 točk)

Stopnja razpoznavnosti, razširjanje in rezultati načrtovanih
dejavnosti bodo ocenjeni glede na naslednja merila:

— Stopnjo pospeševanja načrtovanih dejavnosti, zlasti s
pomočjo različnih oglaševalskih orodij (spletne strani,
revij, brošur, tiska, radia, televizije idr.), uporabljenih za
povečanje razpoznavnosti dejavnosti pri evropskih držav-
ljanih;

— stopnjo razpoznavnosti Evropske komisije v različnih
promocijskih orodjih in ob svečani podelitvi nagrad;

— ustreznost in kakovost „medijskega načrta“ glede načrto-
vanih dejavnosti in ciljnega občinstva;
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(1) Člen 113 FU; izvedbeni določbi 167, 172.
(2) Pod pogojem, da začne veljati Sklep Skupnega odbora EGP o udeležbi

vsake od teh držav v novem programu Kultura za leto 2007.
(3) Pod pogojem, da se sklene „Memorandum o soglasju“, ki ureja udeležbo

vsake od teh držav v novem programu Kultura za leto 2007.
(4) Pod pogojem, da se sklene „Memorandum o soglasju“, ki ureja udeležbo

vsake od teh držav v novem programu Kultura za leto 2007.



— število oseb, ki jih zajamejo (neposredno in posredno)
načrtovane dejavnosti (predvideno občinstvo in upravi-
čenci, pomoč, število udeležencev, bralcev idr.).

Projekt bo ocenil notranji odbor za oceno ponudb Evropske
komisije. Projekti, ki bodo prejeli najmanj 4 točke iz merila A in
skupaj najmanj 14 točk, bodo razvrščeni po vrsti. Komisija se
bo na osnovi tega seznama odločila o dodelitvi donacije.

7. Dodatne informacije

Celotno besedilo tega razpisa za zbiranje predlogov in obrazci
za vlogo so na voljo na spletni strani:

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

Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z zahtevami, določenimi v
celotnem besedilu, in predložene na predvidenem obrazcu.
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