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Parama Europos lygmens organizacijoms, veikiančioms kultūros srityje

(2007/C 184/03)

1. Teisinis pagrindas

Šis kvietimas teikti paraiškas yra skelbiamas remiantis
2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu Nr. 1855/2006/EB, nustatantis vieną daugiametę
Bendrijos veiksmų kultūros srityje programą „Kultūra“
(2007–2013 m.) (1) (toliau — programa).

2. Tikslai ir aprašymas

Programa — tai vienas iš Europos Sąjungos įsipareigojimų
skatinti bendrą europiečiams ir bendru kultūros paveldu grin-
džiamą kultūros erdvę, plėtojant kūrėjų, kultūros darbuotojų
ir kultūros institucijų iš programoje dalyvaujančių šalių kultū-
rinį bendradarbiavimą, siekiant paskatinti Europos pilietybės
susiformavimą.

Programa numato Bendrijos paramą organizacijoms, kurios
dirba kultūrinio bendradarbiavimo srityje Bendrijos
lygmeniu, kurios renka arba platina informaciją, skatinančią
kultūrinį bendradarbiavimą Europos Bendrijoje, užmezga
Europos lygmeniu veikiančių organizacijų kultūrinius ryšius,
dalyvauja kultūrinio bendradarbiavimo projektuose ar atlieka
Europos kultūros atstovų vaidmenį.

3. Kvietimo teikti paraiškas tikslas

Siekiant įgyvendinti Programos tikslus, šiuo kvietimu teikti
paraiškas siekiama suteikti subsidijas veiklai, bendrai finan-
suojant išlaidas, susijusias su nuolatine darbo programa, kurią
vykdo Europos viešo intereso organizacijos kultūros srityje
arba Europos Sąjungos politikai priskiriamų tikslų kultūros
srityje siekiančios organizacijos.

Ši parama skiriama pagal partnerystės pagrindų sutartis arba
metinės veiklos finansavimo sutartis. Be to, parama kategori-
joms „Festivalis“ ir „Tinklas“ — struktūrinėms dialogo platfor-
moms, kaip apibrėžta specifikacijų 5.1 punkte, bus skiriama
kaip tikslinės veiklos lėšos.

Švietimo, audiovizualinio sektoriaus bei kultūros vykdomoji
agentūra (2) (toliau — Vykdomoji agentūra) yra atsakinga už
šio kvietimo teikti paraiškas įgyvendinimą.

4. Biudžetas ir projekto trukmė

Biudžetas, skirtas bendrai finansuoti visų kategorijų veiklos
subsidijas 2008 metais sudaro mažiausiai 5 mln. EUR (3).

Partnerystės pagrindų sutartys sudarys maždaug ¾ turimo
biudžeto. Metinės subsidijos sudarys maždaug ¼ turimo
biudžeto, skiriant ne mažiau kaip 20 proc. turimo biudžeto.

5. Tinkamumo kriterijai ir atrankos kriterijai

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai turi būti ne pelno orga-
nizacijos, veikiančios ne trumpiau kaip dvejus metus. Jos turi
būti juridinio asmens statusą turinčios viešos arba privačios
nepriklausomos kultūros organizacijos, veikiančios kultūros
srityje.
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(1) JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.

(2) 2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas 2005/56/EB, įsteigiantis,
remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga, kuriai pave-
dama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei
kultūros srityse (OL L 24, 2005 1 27, p. 35).

(3) Suma EU 27.



Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti tarptautinės, naciona-
linės, regioninės arba vietos „valdžios institucijos“, pavyz-
džiui, bendruomenių, provincijų ar regionų institucijos, taip
pat fiziniai asmenys.

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai turi priklausyti vienai iš
kategorijų, kaip nurodyta specifikacijų, kurios yra neatsiejama
šio kvietimo teikti paraiškas dalis, 6.1 punkte:

— kategorija „Atstovas“,

— kategorija „Tinklas“,

— kategorija „Festivalis“

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai turi būti įregistruoti
vienoje iš Programoje dalyvaujančių šalių (1). Reikalavimus
atitinkantys pareiškėjai taip pat turi turėti pakankamų finan-
sinių ir administracinių gebėjimų bendradarbiavimo projek-
tams įgyvendinti.

6. Paramos skyrimo kriterijai

Norint skirti paramą, neužtenka vien tik išnagrinėti atrankos,
atitikimo ir atmetimo kriterijus. Sprendimas priimamas vado-
vaujantis paramos skyrimo kriterijais.

Paramos skyrimo kriterijus galima apibūdinti taip:

1) vertinama, kiek darbo programa gali sukurti tikros
Europos lygmens pridėtinės vertės bei koks yra
siūlomos veiklos mastas;

2) darbo programos ir tolimesnės veiklos atitikimas konkre-
tiems Programos uždaviniams;

3) siūlomos darbo programos ir tolimesnės veiklos paren-
gimas ir vykdymas užtikrinant aukštą meistriškumo
lygį;

4) vertinama, kokiu mastu siūlomos darbo programos ir
tolimesnės veiklos sukurti rezultatai gali tiesiogiai ir
netiesiogiai pasiekti kuo daugiau žmonių;

5) kokiu mastu bus tinkamai informuojama ir skelbiama
apie siūlomos veiklos pasekmes;

6) kiek veikla gali užtikrinti tinkamą tęstinumo lygį (ilga-
laikius rezultatus ir bendradarbiavimą) bei tapti atspirties
tašku kitiems galimiems propaguotojams.

7. Galutinė paraiškų pateikimo data

2007 m. lapkričio 5 d.

8. Papildoma informacija

Kvietimą teikti paraiškas EACEA/22/07 papildančios specifi-
kacijos yra neatsiejama kvietimo teikti paraiškas dalis. Kandi-
datų paraiškos turi atitikti specifikacijose nurodytus reikala-
vimus ir būtinai pateiktos naudojant šiuo tikslu numatytas
paraiškos formas.

Specifikacijos, paraiškos paketas ir visos reikalingos formos yra
pateiktos Švietimo, audiovizualinio sektoriaus bei kultūros
vykdomosios agentūros tinklalapyje:

http://eacea.ec.europa.eu/
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(1) 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse; EEE šalyse; šalyse kandidatėse
— Kroatijoje, Turkijoje ir Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedo-
nijoje, jeigu bus sudarytas susitarimo memorandumas dėl šios šalies
dalyvavimo programoje „Kultūra“; ir Vakarų Balkanų šalyse (Albanijoje,
Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje ir Serbijoje, įskaitant Kosovą
(Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 1244), jeigu bus suda-
rytas susitarimo memorandumas dėl kiekvienos iš šių šalių dalyvavimo
programoje „Kultūra“.


