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1. Bażi legali

Din is-sejħa għal proposti hija bbażata fuq id-deċiżjoni Nru
1855/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta'
Dicembru 2006 li tistabbilixxi l-Programm Kultura (2007-
2013) (1) (aktar 'il quddiem imsejjaħ “il-Programm”).

2. Għanijiet u deskrizzjoni

Il-Programm huwa parti mill-impenn kontinwu ta' l-Unjoni
Ewropea biex issaħħaħ il-qasam kulturali li l-Ewropej jaqsmu
bejniethom u li huwa bbażat fuq wirt kulturali komuni, per-
mezz ta' l-iżvilupp tal-kooperazzjoni kulturali bejn dawk li
joħolqu l-kultura, il-partijiet kulturali involuti u l-istituzzjoni-
jiet kulturali tal-pajjiżi li qed jieħdu sehem fil-Programm, bil-
ħsieb li tiġi mħeġġa l-feġġa taċ-ċittadinanza Ewropea.

Il-Programm jipprovdi għal intervent mill-Komunità sabiex
bih jingħata appoġġ lil korpi li jaħdmu għal kooperazzjoni
fil-qasam kulturali li jipprovdu rappreżentanza fuq livell
Komunitarju, jiġbru jew ixerrdu informazzjoni għall-faċilitaz-
zjoni tal-kooperazzjoni kulturali trans-Ewropea, jingħaqdu u
jikkooperaw fuq livell Ewropew għal korpi attivi fil-qasam
tal-kultura, jipparteċipaw fi proġetti ta' koperazzjoni kulturali
jew jaġixxu bħala ambaxxaturi għall-kultura Ewropea.

3. Objettiv tas-sejħa għal proposti

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Programm, din is-sejħa għal
proposti għandha l-għan li tagħti għotjiet operattivi sabiex
jiġi ko-finanzjat infiq assoċjat mal-programm ta' ħidma per-
manenti ta' korpi li jkollhom għan ta' interess ġenerali Ewro-
pew fil-qasam tal-kultura jew għan li jagħmel parti mill-poli-
tika ta' l-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam.

Dan l-appoġġ għandu jieħu l-forma ta' ftehim qafas ta' sħu-
bija jew ftehim ta' għotjiet operattivi annwali. Madankollu,
għall-kategoriji Festa u Network — Pjattaformi ta' djalogu
strutturat definiti taħt punt 5.1, l-appoġġ se jieħu forma ta'
għotjiet operattivi immirati.

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-
Kultura (2) (minn hawn 'il quddiem imsejjħa “l-Aġenzija Eże-
kuttiva”) hija responsabbli li twettaq is-sejħiet għal proposti.

4. Baġit disponibbli u t-tul tal-proġett

Il-baġit totali immarkat għall-ko-finanzjament ta' l-għotjiet
operattivi fl-2008 u għal kategoriji kollha, jammonta għal
minimu ta' EUR 5 miljuni (3).

Il-ftehim ta' qafas ta' sħubija se jkollhom madwar ¾ tal-baġit
disponibbli. L-għotjiet annwali se jkollhom madwar ¼ tal-
baġit disponibbli b'minimu ta' 20 % garantiti mill-baġit dis-
ponibbli.

5. IL-kriterji ta' l-eliġibbiltà u l-kriterji ta' l-għażla

L-applikanti eliġibbli għandhom ikunu korpi li m'għandhomx
l-għan li jagħmlu qligħ li ilhom joperaw għal mill-inqas sen-
tejn. Dawn għandhom ikunu wkoll organizzazzjonijiet kultu-
rali indipendenti, pubbliċi jew privati, bi stejtus legali, u li l-
attività tagħhom tkun fil-qasam kulturali.

7.8.2007 C 184/3Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaMT

(1) ĠU L 372, 27.12.2006, p. 1.

(2) Id-Deċiżjoni 2005/56/KE tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Jannar 2005 li
tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva Edukattiva, Awdjoviżiva u Kulturali
għat-tmexxija ta' l-azzjoni komunitarja fl-oqsma ta' l-edukazzjoni, l-
awdjoviżwal u l-kultura fl-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill
(KE) Nru 58/2003 (ĠU L 24, 27.1.2005, p. 35).

(3) Ċifra EU 27.



Fil-kuntest tas-sejħa preżenti, “awtoritajiet pubbliċi” internaz-
zjonali, nazzjonali, jew lokali, bħal komuni, provinċji jew
reġjuni, kif ukoll individwi, m'humiex eliġibbli.

L-applikanti eliġibbli għandhom għallinqas jikkorrispondu
ma' waħda mill-kategoriji definiti taħt punt 6.1 ta' l-ispeċifi-
kazzjonijiet, li huma parti integrali ta' din is-sejħa għal pro-
posti, jiġifieri;

— Kategorija Ambaxxatur,

— Kategorija Netwerk,

— Kategorija Festival.

L-applikanti eliġibbli għandu jkollhom post legali reġistrat
f'wieħed mill-pajjiżi li jkun qed jieħu sehem fil-Programm (1).
L-applikanti eliġibbli għandu jkollhom ukoll il-kapaċità
finanzjarja u l-kapaċità operattiva sabiex ikomplu l-proġetti
ta' koperazzjoni.

6. Kriterji ta' l-aġġudikazzjoni

L-aġġudikazzjoni ta' għotja ma tiddependix biss fuq l-eżami-
nazzjoni tal-kriterji ta' l- eliġibbiltà, l-esklużjoni u ta' l-għażla.
Id-deċiżjoni se tiġi stabbilita fuq il-bażi tal-kriterji ta' l-aġġu-
dikazzjoni.

Il-kriterji ta' l-aġġudikazzjoni huma dawn:

1) kemm il-Programm ta' ħidma jista' jiġġenera valur miż-
jud Ewropew reali kif ukoll id-dimensjoni Ewropea ta' l-
attivitajiet proposti;

2) ir-relevanza tal-programm ta' ħidma u ta' l-attivitajiet sus-
segwenti għall-għanijiet speċifiċi tal-Programm;

3) kemm l-attivitajiet proposti huma mfasslin u jistgħu jit-
wettqu b'suċċess b'livell għoli ta' eċċellenza;

4) kemm il-programm ta' ħidma propost u l-attivitajiet sus-
segwenti jistgħu jipproduċu riżultati li jistgħu jitwasslu
għand l-akbar firxa ta' nies possibbli, kemm direttament
kif ukoll indirettament;

5) kemm ir-riżultati ta' l-attivitajiet proposti ser jiġu komu-
nikati u promossi bix-xieraq;

6) kemm l-attivitajiet jistgħu jiġġeneraw livell xieraq ta' sos-
tenibbiltà (riżultati fuq żmien twil u kooperazzjoni) kif
ukoll li jservu ta' multiplikaturi għal promoturi possibbli
oħrajn.

7. Data ta' għeluq għas-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet

5 ta' Novembru 2007

8. Iktar informazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet li jikkompletaw is-sejħa għal proposti
EACEA/22/07 huma parti integrali tagħha. L-applikazz-
jonijiet għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet stabbiliti fl-ispeċifi-
kazzjonijiet u għandhom jiġi ppreżentati bl-użu ta' formoli
ta' applikazzjoni fornuti għal dan il-għan.

L-ispeċifikazzjonijiet, u l-pakkett ta' l-applikazzjoni u l-formoli
kollha relevanti huma disponibbli fil-websajt ta' l-Aġenzija
Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura Aġen-
zija Eżekuttiva EAK:

http://eacea.cec.eu.int/index.htm
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(1) Is-27 Stat Membru ta' l-Unjoni Ewropea; il-Pajjiżi taż-ŻEE (l-Iżlanda, il-
Lichenstein, in-Norveġja); il-pajjiżi kandidati (il-Kroazja u t-Turkija; l-
FYROM, soġġett għall-konklużjoni ta' Memorandum ta' Ftehim fir-
rigward tal-parteċipazzjoni ta' dan il-pajjiż fil-Programm); il-pajjiżi tal-
Balkani tal-Punent (l-Albanija, il-Bożnja-Ħerżegovina, il-Montenegro u
s-Serbja inkluż il-Kosovo (taħt ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' Sigurtà
tan-Nazzjonijiet Uniti 1244)), soġġett għall-konklużjoni ta' Memoran-
dum ta' Ftehim dwar il-parteċipazzjoni ta' kull wieħed minn dawk il-
pajjiżi fil-Programm Kultura.


