A Kultúra 2000 keretprogram

Tájékoztató az Európai Unió kultúra területén nyújtott pénzügyi támogatással kapcsolatos pályázati kiírásáról


A Kultúra 2000 keretprogram (2000-2004) a kulturális tevékenységek támogatására jött létre (kivéve az oktatás, a film és az audiovizuális média területét). Célja egy közös európai kulturális térség kialakítása, amely elősegíti az európai népek egymás iránti toleranciáját, kölcsönös megismerését. 

Az Európai Unió támogatása a határokon átnyúló, közös vonásokra összpontosító, a cserén és együttműködésen alapuló kezdeményezéseket részesíti előnyben, amelyek
	elősegítik az európai népek kultúrájának és történelmének kölcsönös megismerését, a közös kulturális gyökerek feltárását és a kulturális párbeszéd kialakulását;
	előmozdítják az alkotókészség, a kultúra eredményeinek és jelentősebb irányzatainak nemzetközi terjesztését;

elősegítik a kulturális sokszínűség erősítését, a kulturális kifejezés új formáinak fejlesztését;
	hozzájárulnak a kultúra a szociális-gazdasági fejlődéséhez;
	kiemelik az európai kulturális örökség fontosságát;
ösztönzik az európai kultúra megjelenítését más országokban, a párbeszéd kialakítását a világ más területeinek országaival.

A Kultúra 2000 program három akción, alprogramon belül támogat tevékenységeket.

Akció 1

Speciális kulturális együttműködési tevékenységek legalább három tagállam kulturális szereplőinek részvételével. A tevékenységek legfőbb célkitűzései közé kell tartozzon, hogy
	megkönnyítsék a kultúrához való hozzáférést és Európa népeinek szélesebb körű részvételét a kulturális tevékenységekben;

bátorítsák a kulturális kifejezés újabb formáinak megjelenését és fejlődését a kultúra hagyományos formáinak mentén;
támogassák azokat a projekteket, amelyek a könyvekhez és az olvasáshoz való könnyebb hozzáférést célozzák, valamint az ezen a területen dolgozó szakemberek képzését;
	támogassák azokat az együttműködési projekteket, melyek célja, hogy európai szinten megőrizzék, közkinccsé tegyék, támogassák és megóvják az európai jelentőségű közös kulturális örökséget;
	támogassák olyan multimédiás eszközös létrehozását, amelyek az egyes országok szükségleteihez igazodnak, hogy ezáltal az európai műalkotásokat és kulturális örökséget jobban előtérbe állítsák, azt mindenki számára könnyebben hozzáférhetővé tegyék;
	ösztönözzék a szociális integráció területén – különös tekintettel a fiatalok integrációjára – dolgozó kulturális és szociokulturális szereplők kezdeményezéseit, vitáit és együttműködését;

elősegítsék a kulturális párbeszédet és cserét az európai országok és a világ más országai között, elsősorban azáltal, hogy támogatják a tagállamok és a harmadik országok intézményeinek, illetve más kulturális szereplőinek együttműködését a közös érdeklődést kiváltó témákban;
ösztönözzék a kulturális események élő közvetítését az információs társadalom új technológiáinak felhasználásával.

A Közösségi támogatás egy évre szól, de további két évre megújítható. A támogatás összege nem haladhatja meg a projekt teljes költségvetésének 60%-át, és az esetek többségében az elnyerhető összeg 50.000 és 150.000 euró között mozog. A projektben legalább három ország kulturális szereplőinek együttműködése szükséges, ettől eltekinteni kizárólag a műfordítás területén lehet.


Akció 2

Strukturált, többéves kulturális együttműködési megállapodásokban rögzített projektek, legalább öt tagállam részvételével, melyek a program részeként jelennek meg, és specifikus, egymást kiegészítő, illetve egymással összeférő kulturális tevékenységek folytatását célozzák.

A többéves együttműködési megállapodások a következő tevékenységek némelyikére vagy összességére terjednek ki:
	alkotások és más kulturális események koprodukciója és terjesztése az Európai Unióban (pl. kiállítások, fesztiválok stb.), a lehető legtöbb európai polgár hozzáférésének biztosításával;

művészek, alkotók és a kulturális élet egyéb szereplőinek mobilitása;
	a kultúra területén dolgozó szakemberek továbbképzése, valamint a tudományos és gyakorlati tapasztalatok cseréje;
	kulturális helyszínek és műemlékek előtérbe helyezése a Közösségen belül, hogy ezáltal is tudatosítsák az európai kultúrát;
	kutatási projektek, tudatosítást célzó kampányok, oktatói tevékenységek és az ismeretek terjesztése, európai jelentőségű kulturális témákban megrendezett szemináriumok, konferenciák és találkozók;
	az új technológiák használata;
	projektek, melyek célja, hogy előtérbe állítsák a kulturális sokszínűséget és a többnyelvűséget, valamint támogassák a történelem, a gyökerek, az európai népek közös kulturális értékeinek és közös kulturális örökségének kölcsönös megismerését.


A közösségi támogatás maximum három évre ítélhető meg és nem lépheti túl a megállapodás összköltségvetésének 60%-át, illetve évenként a 300.000 eurót. Némely esetben a támogatás legfeljebb 20%-kal növelhető, hogy fedezze a megállapodás kezeléséből fakadó költségeket. 


Akció 3

Európai vagy nemzetközi dimenziójú sajátos kulturális rendezvények. A Közösség anyagi támogatása éves alapon biztosított, és nem haladhatja meg a rendezvények költségvetésének 60%-át. A legtöbb esetben a támogatás a minimális 150.000 euró és a maximális 300.000 euró között mozog. Az „Európa Kulturális Fővárosa” programhoz speciális támogatási sémát biztosítanak. Ezen rendezvények közé tartozik:
	az Európa Kulturális Fővárosa és az Európai Kulturális Hónap rendezvénysorozat;

a kulturális párbeszéd előmozdítása a Közösségen belül és kívül egyaránt;
	innovatív kulturális rendezvények szervezése, különösen a kulturális örökség, a művészetek és az európai történelem területén, melyek nagy vonzerővel bírnak, és az európaiak számára elérhetőek; 

az európai művészi tehetség elismerése és előtérbe helyezése;
	olyan a tagállamok illetékes hatóságai által benyújtott projektek támogatása, amelyek a kivételes kulturális örökség megőrzését és megóvását célozzák, az innovatív ötletek, módszerek és technikák fejlesztésében és azok európai szintű terjesztésében segítenek, és melyek úgy jellemezhetünk mint az „európai örökség laboratóriumait”.


A pályázati kiírás, mely tartalmazza mindhárom terület 2001. évre kiválasztott prioritásait, a tervek szerint 2000. novemberében jelenik majd meg az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Communities),
A Kultúra 2000 program centralizált, a Brüsszeli Bizottság illetékes főigazgatósága írja ki a pályázatot, hívja össze a projekteket elbíráló független szakértőkből álló zsűrit, értesíti az eredményről a pályázókat. A pályázatok megszövegezésével kapcsolatban a kulturális élet szereplőinek további információkkal és tanáccsal a tagállamokban létrehozott KultúrPont Irodák (Cultural Contact Point) szolgálnak. Az érdekelődők számára ajánlott a Bizottság támogatásról szóló ismertetőjének, valamint a Kultúra 2000 program szövegének tanulmányozása, illetve a kapcsolat felvétele a magyarországi KultúrPont Irodával.
A gyors tájékoztatás, illetve a hatékony partnerkeresés érdekében a KultúrPont Iroda kéri a kulturális élet szereplőit, hogy regisztráltassák magukat az Iroda partneradatbázisában. További információ, regisztrációs lap az Iroda címén kérhető. A KultúrPont Iroda minden szolgáltatása ingyenes.
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