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1. CELE I OPIS

Program „Kultura 2000” przyczynia się do tworzenia prze-
strzeni kulturowej wspólnej dla narodów europejskich. Każdego
roku Wspólnota wspiera jednoroczne i wieloletnie wydarzenia
kulturalne i projekty przeprowadzane na zasadzie partnerstwa
lub w ramach sieci współpracy. W projektach jednorocznych
muszą uczestniczyć instytucje kultury z co najmniej trzech
państw, natomiast projekty wieloletnie muszą dotyczyć insty-
tucji kultury z co najmniej pięciu państw uczestniczących w
programie „Kultura 2000”.

W ramach Działania 1 (projekty jednoroczne) program „Kul-
tura 2000” udziela wsparcia w dziedzinie muzyki i sztuk
scenicznych, dziedzictwa kulturowego, sztuk plastycznych i
wizualnych, literatury i książek oraz tłumaczeń.

W ramach Działania 2 (projekty wieloletnie) program „Kultura
2000” udziela wsparcia w dziedzinie muzyki i sztuk scenicz-
nych, dziedzictwa kulturowego, sztuk plastycznych i wizual-
nych oraz literatury i książek.

2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY

Kwalifikującymi się wnioskodawcami są organizacje publiczne
lub prywatne posiadające osobowość prawną, których podsta-
wowa działalność znajduje się w dziedzinie kultury.

Wnioski mogą składać organizacje posiadające siedzibę w
następujących państwach:

— 25 państw Unii Europejskiej,

— trzy państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) (Islandia, Lichtenstein i Norwegia),

— państwa przystępujące do UE — Bułgaria i Rumunia;
państwo kandydujące — Turcja.

Należy jednakże nadmienić, że uczestnictwo Turcji w
programie zależy od zawarcia umowy pomiędzy rządem
tureckim a Komisją Europejską. Organizacje tureckie będą się
kwalifikowały jako kierownicy projektu lub jego współorgani-
zatorzy, pod warunkiem, że wspomniana umowa wejdzie w
życie przed zakończeniem procedury selekcji.

3. BUDŻET I CZAS TRWANIA PROJEKTÓW

Całkowity budżet dla projektów otrzymujących wsparcie w
ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi
około 28 milionów EUR (Działanie 1 i Działanie 2).

Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie
projektów jednorocznych musi wynosić od 50 000 EUR do
150 000 EUR i nie może przekroczyć 50 % całkowitego kwali-
fikowanego budżetu projektu.

W odniesieniu do projektów związanych z tłumaczeniami,
finansowanie Wspólnoty obejmie honoraria tłumacza(-y) za
wszystkie książki objęte wnioskiem (co najmniej 4 i co
najwyżej 10 kwalifikowanych książek), pod warunkiem że
wspomniane honoraria nie przekroczą łącznej kwoty
50 000 EUR lub 60 % całkowitych kosztów wydania wspom-
nianych dzieł.

Wysokość dofinansowania projektów wieloletnich, o które
można się ubiegać, musi wynosić powyżej 50 000 EUR, ale
nie więcej niż 300 000 EUR rocznie i nie może przekroczyć
60 % całkowitego kwalifikowanego budżetu projektu.

Projekty muszą się rozpocząć przed 15 listopada 2006 r.

Czas trwania projektów jednorocznych nie może przekroczyć
12 miesięcy.

Czas trwania projektów wieloletnich musi wynosić co najmniej
24 miesiące i nie może przekroczyć 36 miesięcy.

W wyjątkowych okolicznościach, oraz pod warunkiem odpo-
wiedniego uzasadnienia przez beneficjenta, wybrane projekty
będą mogły zostać przedłużone o maksymalnie 6 miesięcy, w
drodze procedury zmian kontraktu z Komisją.

4. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy przesłać do Komisji nie później niż do dnia:

17 października 2005 r., dla projektów jednorocznych i
projektów związanych z tłumaczeniami 28 października
2005 r., dla projektów wieloletnich.

5. DODATKOWE INFORMACJE

Specyfikacje i formularze do składania wniosków są dostępne
na stronie internetowej Komisji, podanej poniżej:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

Wnioski muszą być zgodne z wymogami zawartymi w Specyfi-
kacjach i zostać złożone na przeznaczonych do tego celu
formularzach.
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