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1. Jogalap

A jelen ajánlattételi felhívás a kultúra területén folytatott
közösségi tevékenységek egységes többéves programjának
(2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i
1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton (1)
alapul (a továbbiakban: „a Program”).

2. Célkitűzések és leírás

A Program része az Európai Unió hosszú távú kötelezettség-
vállalásának, amelynek értelmében az alkotók, a kulturális
élet szereplői és a résztvevő országok kulturális intézményei
közötti kulturális együttműködés fejlesztésével hozzájárul az
európai polgárok közös kulturális örökségen alapuló kultu-
rális térségének előmozdításához, annak érdekében, hogy
elősegítse az európai polgári azonosságtudat kialakulását.

A Program közösségi beavatkozást ír elő az olyan, kulturális
együttműködésért dolgozó szervezetek támogatására,
amelyek közösségi szintű képviseletet biztosítanak, informá-
ciót gyűjtenek vagy terjesztenek a transzeurópai közösségi
kulturális együttműködés elősegítése érdekében, európai
szintű hálózatot szerveznek a kultúra területén működő szer-
vezetek számára, kulturális együttműködési projektekben
vesznek részt vagy az európai kultúra nagyköveteiként lépnek
fel.

3. Az ajánlattételi felhívás tárgya

A Program célkitűzéseinek teljesítése érdekében ezen ajánlat-
tételi felhívás célja, hogy működési támogatást biztosítson a
kultúra területén általános európai érdekű célt, illetve az
Európai Unió e területre vonatkozó politikájának részét
képező célkitűzést szolgáló szervezetek állandó munkaprog-
ramjával járó költségek társfinanszírozására.

A támogatás partnerségi keretmegállapodások vagy éves
működési támogatásról szóló megállapodások formájában
történik. Emellett a Fesztivál és a Hálózat kategóriánál az
5.1 pontban meghatározott strukturális párbeszéd plat-
formok esetében a támogatás célzott működési támogatások
formájában történik.

Az ajánlattételi felhívás végrehajtásáért az Oktatási, Audiovi-
zuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (2) (a továbbiakban:
„a Végrehajtó Ügynökség”) felel.

4. A rendelkezésre álló költségvetés és a projekt időtar-
tama

A 2008-as működési támogatások társfinanszírozására, az
összes kategóriára előirányzott teljes költségvetés minimum
5 millió EUR (3).

A partnerségi keretmegállapodások a rendelkezésre álló költ-
ségvetés körülbelül ¾-ét fogják képviselni. Az éves támoga-
tások a rendelkezésre álló költségvetés körülbelül ¼-ét fogják
kitenni, ebből a garantált minimum a rendelkezésre álló költ-
ségvetés 20 %-a.

5. Támogathatósági és kiválasztási feltételek

A támogatható pályázóknak legalább két éve fennálló, non-
profit szervezeteknek kell lenniük. Ezen túlmenően olyan, az
állami vagy magánszektorban működő, jogi formával rendel-
kező független kulturális szervezeteknek kell lenniük,
amelyek fő tevékenysége a kulturális szférába tartozik.
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(1) HL L 372., 2006.12.27., 1. o.

(2) A Bizottság 2005. január 14-i 2005/56/EK határozata az 58/2003/EK
tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális
területen működő közösségi programok irányítására létrehozott
Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról
(HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

(3) Az EU-27-re vonatkozó adat.



A jelen felhívás keretében nemzetközi, nemzeti, regionális
vagy helyi „állami hatóságok”, például kommunák, tartomá-
nyok vagy régiók, illetve magánszemélyek nem támogat-
hatók.

A támogatható pályázóknak a jelen ajánlattételi felhívás
szerves részét képező követelmények 6.1 pontjában meghatá-
rozott kategóriák valamelyikébe kell tartozniuk; ezek a követ-
kezők:

– Nagykövet kategória,

– Hálózat kategória,

– Fesztivál kategória.

A pályázók bejegyzett székhelyének a Programban részt vevő
országok valamelyikében kell lennie (1). A támogatható
pályázóknak rendelkezniük kell az együttműködési projektek
megvalósításához szükséges pénzügyi és működési képes-
séggel.

6. Odaítélési feltételek

A támogatások odaítélése nemcsak a támogathatósági, a kizá-
rási és a kiválasztási kritériumok vizsgálatától függ. A határo-
zatokat az odaítélési kritériumok alapján hozzák meg.

Az odaítélési feltételek a következőképpen vázolhatók:

1. mennyire képes a munkaprogram valódi európai hozzá-
adott értéket teremteni, valamint a javasolt tevékeny-
ségek európai dimenziója;

2. a munkaprogram és az azt követő tevékenységek relevan-
ciája a Program konkrét célkitűzései szempontjából;

3. a javasolt munkaprogramot és az azt követő tevékenysé-
geket mennyire magas színvonalon tervezték meg, és
mennyire sikeresen lehet kivitelezni;

4. mennyire képes a javasolt munkaprogram és az azt
követő tevékenységek olyan eredményeket előállítani,
amelyek közvetlenül és közvetetten a lehető legtöbb
emberhez jutnak el;

5. a javasolt tevékenységek eredményeit mennyire fogják
megfelelően kommunikálni és elősegíteni;

6. a tevékenységek mennyire tudják megteremteni a megfe-
lelő szintű fenntarthatóságot (hosszú távú eredmények
és együttműködés), és emellett multiplikátorként is hatni
más lehetséges támogatókra.

7. A pályázatok benyújtásának határideje

2007. november 5.

8. További információk

Az EACEA/22/07 ajánlattételi felhívást kiegészítő követelmé-
nyek a felhívás szerves részét képezik. A pályázatoknak
eleget kell tenniük a teljes szövegben megállapított
követelményeknek, és azokat az erre a célra biztosított
formanyomtatványon kell benyújtani.

A követelmények, a pályázati dosszié és az összes vonatkozó
formanyomtatvány megtalálható az Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó Ügynökség internetes oldalán:

http://eacea.cec.eu.int/index.htm
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(1) Az Európai Unió 27 tagállama, az EGT-országok, a tagjelölt országok
(Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság;
az országnak a Kultúra Programban való részvételéről szóló egyetértési
megállapodás megkötésétől függően), a Nyugat-Balkán országai
(Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szerbia, Koszovót is
beleértve (az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. határozata szerint);
mindegyik felsorolt ország esetében a Kultúra Programban való részvé-
teléről szóló egyetértési megállapodás megkötésétől függően).


