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KOMISJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — DG EAC nr 24-06

Organizacja wystawy w Brukseli poświęconej historii integracji europejskiej w ramach obchodów
50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego

(2006/C 98/09)

1. Cele i opis

W komentarzu do linii budżetowej „15 06 06 — Doroczne imprezy” zawarto między innymi następujące
stwierdzenie: „kwota 1 000 000 EUR jest przeznaczona, w związku z obchodami 50. rocznicy Traktatu
Rzymskiego, na finansowanie przygotowania i organizacji wystawy poświęconej historii integracji europej-
skiej. Wystawa ta odbędzie się w Brukseli. Możliwe będzie zorganizowanie konkursu szkół, w wyniku
którego jedna szkoła z każdego państwa członkowskiego będzie mogła odwiedzić wystawę w Brukseli”.

W związku z realizacją założeń zawartych w powyższym komentarzu celem niniejszego zaproszenia jest
wsparcie przygotowania i organizacji wystawy poświęconej historii integracji europejskiej w ramach
obchodów 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego. Wystawa ta będzie musiała się odbyć w Brukseli.

Wystawa powinna uwydatniać ogół osiągnięć, które zawdzięczamy istnieniu Wspólnoty, oraz wynikające z
nich korzyści dla wszystkich obywateli Europy.

W ramach wystawy konieczne będzie również uwzględnienie aspektu edukacyjnego i pedagogicznego,
dzięki czemu publiczność będzie mogła lepiej zrozumieć korzyści płynące z integracji europejskiej.
Wymiar edukacyjny może być na przykład zrealizowany przez organizację konkursu dla szkół, który
pozwoli szkołom ze wszystkich państw członkowskich odwiedzić wystawę w Brukseli.

2. Kwalifikujący się kandydaci

Kwalifikującymi się wnioskodawcami są podmioty publiczne lub prywatne posiadające status prawny,
których główna działalność dotyczy kultury.

Kandydaci muszą mieć siedzibę w jednym z niżej wymienionych państw:

— 25 państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia,
Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo)

3. Budżet i czas trwania projektów

Łączny budżet przeznaczony na działanie wynosi 1 000 000 EUR. Pomoc finansowa Komisji nie może
przekroczyć 60 % całkowitych kosztów kwalifikowanych. Kwota budżetu jest przewidziana na organizację
jednej wystawy, zostanie zatem przyznana jednemu beneficjentowi. Maksymalna kwota subwencji
wyniesie 1 000 000 EUR.

Działania muszą się koniecznie rozpocząć między 1 lipca 2006 r. a 31 grudnia 2006 r. Działania muszą
się konieczne zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2008 r. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 24
miesiące.
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4. Termin składania wniosków

Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej w piątek 30 czerwca 2006 r.

5. Szczegółowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod nastę-
pującym adresem internetowym:

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

Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na
formularzu przeznaczonym do tego celu.
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