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KOMISJA

Kultura (2007-2013) — Warunkowe zaproszenie do składania wniosków — EACEA nr 06/2006

„Wsparcie dla podmiotów czynnie zaangażowanych w dziedzinie kultury na poziomie europej-
skim”

(2006/C 257/09)

KLAUZULA ZASTRZEŻENIA

Wniosek Komisji w sprawie „Programu Kultura” nie został jeszcze formalnie przyjęty przez ustawodawcę
europejskiego. Jednakże, w celu umożliwienia szybkiego wdrożenia tego programu po przyjęciu jego
podstawy prawnej przez ustawodawcę europejskiego, co powinno wkrótce nastąpić, a także w celu umożli-
wienia potencjalnym beneficjentom dotacji wspólnotowych jak najszybszego przygotowania wniosków,
Komisja podjęła decyzję o opublikowaniu niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków nie jest prawnie wiążące dla Komisji. Może ono zostać
odwołane, a równocześnie, w przypadku istotnej zmiany podstawy prawnej przez ustawodawcę europej-
skiego, mogą zostać ogłoszone zaproszenia do składania wniosków o innej treści, z nowymi, odpowied-
nimi terminami udzielenia odpowiedzi.

Ogólnie rzecz biorąc, ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków w roku 2007 uzależnione jest od nastę-
pujących warunków, których spełnienie nie jest zależne od Komisji:

— przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej ostatecznego tekstu podstawy prawnej
ustanawiającej program bez istotnych zmian;

— przyjęcie rocznego programu roboczego dotyczącego „Programu Kultura” i ogólnych kierunków jego
wdrażania oraz kryteria i procedury selekcji, po wniesieniu sprawy do komitetu programowego oraz

— przyjęcie budżetu Unii Europejskiej na rok 2007 przez władzę budżetową.

1. Podstawa prawna

Podstawą prawną ogłoszenia niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest decyzja Parlamentu
Europejskiego i Rady (1) ustanawiająca jednolity program wieloletni dla działań wspólnotowych w dzie-
dzinie kultury w okresie od 2007 do 2013 roku (zwany dalej „Programem”).

Wyżej wymieniony program oparty jest na artykule 151 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, zgodnie z którym Wspólnota przyczynia się do rozwoju kultur państw członkowskich, w posza-
nowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, podkreślając równocześnie wspólne dziedzictwo
kulturowe.

2. Cele i opis

Program przyczynia się do rozwoju wspólnej przestrzeni kulturowej mieszkańców Europy poprzez
rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy uczestniczącymi w nim państwami, w celu wspierania poja-
wienia się obywatelstwa europejskiego dzięki międzynarodowej mobilności osób pracujących w
sektorze kultury, dzięki międzynarodowemu przepływowi dzieł i produktów artystycznych i kultural-
nych oraz dzięki dialogowi międzykulturowemu.
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(1) Zob. Klauzulę zastrzeżenia.



3. Przedmiot zaproszenia do składania wniosków

Dla realizacji celów programu zadaniem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyznanie
dotacji na działalność w celu współfinansowania wydatków związanych ze stałym programem robo-
czym podmiotów dążących do realizacji celu na rzecz ogólnego pożytku europejskiego leżącego w dzie-
dzinie kultury lub celu wpisującego się w ramy polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie.

4. Zakładany budżet

Całkowity budżet przyznany w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków powinien
wynosić 4,8 miliona EUR.

5. Kryteria kwalifikujące

Podmioty kwalifikujące się powinny być podmiotami o rzeczywistym zasięgu europejskim. W związku
z powyższym powinny one prowadzić swoją działalność na szczeblu europejskim, samodzielnie lub w
postaci różnych powiązanych stowarzyszeń, a ich struktura (zapisani członkowie) i prowadzona działal-
ność powinny wywierać wpływ widoczny na szczeblu całej Unii Europejskiej lub obejmować co
najmniej siedem państw uczestniczących w programie.

Kandydaci kwalifikujący się są instytucjami o celu niezarobkowym, posiadającymi status prawny i
istniejącymi od co najmniej dwóch lat, działającymi na rzecz ogólnego pożytku europejskiego w dzie-
dzinie kultury lub dążącymi do realizacji celu wpisującego się w ramy polityki Unii Europejskiej w tej
dziedzinie. Podmioty te powinny mieć siedzibę w jednym z państw uczestniczących w programie (1).

6. Ostateczna data składania wniosków

22 grudnia 2006 r.

7. Informacje uzupełniające

Specyfikacje uzupełniające do niniejszego zaproszenia do składania wniosków znajdują się na stronach
internetowych Komisji Europejskiej oraz Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowi-
zualnego. Dokumenty dla kandydatów oraz wszystkie związane z nimi formularze znajdują się na stro-
nach internetowych Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Komisja Europejska:

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_fr.html

Agencja Wykonawcza EAC:

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm

Oferty muszą spełniać wymogi znajdujące się w specyfikacjach, a także obowiązkowo muszą zostać
złożone na przeznaczonych do tego celu formularzach dla kandydatów.
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(1) 25 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rumunia i Bułgaria, które znajdują się w fazie przedakcesyjnej i
mają stać się państwami członkowskimi z dniem 1 stycznia 2007 r.; państwa EOG z zastrzeżeniem przyjęcia
właściwej decyzji przez Komitet Mieszany EOG; państwa kandydujące oraz państwa Bałkanów Zachodnich, pod
warunkiem zawarcia właściwego protokołu ustaleń („Memorandum of Understanding”) ustanawiającego warunki ich
uczestnictwa.


