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KOMISJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — DG EAC nr 23/06

(2006/C 84/05)

1. Cele i opis

W komentarzu do linii budżetowej „15 06 06 — Jednoroczne wydarzenia okolicznościowe” w budżecie
wspólnotowym na 2006 r. zawarto między innymi następujące stwierdzenie: „Kwota 500 000 EUR jest
przeznaczona na finansowanie organizacji spotkań transgranicznych w Augsburgu, Salzburgu i Wiedniu,
w celu uwydatnienia znaczenia twórczości W. A. Mozarta dla muzyki i kultury europejskiej”.

W związku z realizacją założeń zawartych w powyższym komentarzu celem niniejszego zaproszenia jest
finansowanie organizacji spotkań transgranicznych w Augsburgu, Salzburgu i Wiedniu w celu uwydat-
nienia znaczenia twórczości W. A. Mozarta dla muzyki i kultury europejskiej. Działanie to jest związane z
obchodami 250. rocznicy urodzin Mozarta.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Kwalifikującymi się wnioskodawcami są podmioty publiczne lub prywatne posiadające status prawny,
których główna działalność dotyczy kultury i których siedziba znajduje się w jednym z następujących
miast: Augsburg, Salzburg, Wiedeń.

3. Budżet oraz czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na działanie wynosi 500 000 EUR. Kwota ujęta we wniosku o finanso-
wanie projektów musi się mieścić w przedziale od 50 000 EUR do 100 000 EUR i nie może przekroczyć
50 % całkowitego budżetu przeznaczonego na realizację projektu.

Działania muszą rozpocząć się między 1 września 2006 r. (lub w uzasadnionych przypadkach najwcześniej
9 czerwca 2006 r.) a 15 listopada 2006 r. Czas trwania projektów nie może przekroczyć 12 miesięcy. W
wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyznanie przedłużenia o maksymalnie 6 miesięcy, jeżeli wniosek
taki zostanie należycie uzasadniony i zgłoszony w terminie określonym w umowie.

4. Termin

Wnioski należy wysłać do Komisji najpóźniej w piątek 9 czerwca 2006 r.

5. Informacje szczegółowe

Szczegółowe specyfikacje i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronach internetowych Komisji pod
następującym adresem:

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

Wnioski muszą spełniać wymagania określone w specyfikacjach oraz zostać złożone na formularzach prze-
znaczonych do tego celu.
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