CULTURE PROGRAMME (2007–2013)
PROGRAM CULTURE (2007–2013)

Program Culture je obecně formulován pro všechny oblasti kultury. Kulturní dědictví,
ve všech jeho oblastech, hmotné i nehmotné, je významně zastoupeno.
Program vyplývá z čl. 151 Smlouvy ustavující Evropské společenství, které má závazek
podporovat kulturní oblast sdílenou Evropany a založenou na společném kulturním
dědictví, rozvojem kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními subjekty a kulturními
institucemi zemí účastnících se Programu podporovat vytvoření evropského občanství.
Odbor odpovědný za provedení výzev k předkládání návrhů je Oddělení kultury
Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu v Bruselu.

Programový průvodce pro výzvy k podání projektů na roky 2009-2013
V rámci programu Evropské komise na podporu kultury PROGRAMU CULTURE
zveřejnila Evropská komise Programového průvodce pro výzvy k podání projektů na
roky 2009 - 2013. Průvodce obsahuje detailní specifikaci výzev na všechny druhy
projektů a operačních grantů a časový kalendář včetně každoroční úzávěrky pro
krátkodobé a dlouhodobé projekty, jež je stanovena vždy na 1. října dotčeného roku. Je
platný do konce trvání Programu Culture tj do roku 2013.

Hlavní body Programového průvodce
platné i pro výzvu k podání projektů na rok 2009
Program je členěn na tři základní linie – tzv.strandy.
Strand 1 – podpora kulturních projektů – 1.1. projekty víceleté spolupráce
1.1.2 projekty spolupráce – tzv.krátkodobé projekty, 1.2.2 literární překlady
a 1.3. zvláštní akce ( spolupráce se třetími zeměmi)
Strand 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni
1. vyslanci – zástupci evropské kultury, 2. zájmové sítě v oblastech evropské kultury,
3. festivaly evropské úrovně, 4. subjekty podporující kulturní politiku EU (platformy a
volná uskupení)
Strand 3 – podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce,
podpora národních kanceláří

STRAND 1. PODPORA KULTURNÍCH PROJEKTŮ

Na základě výzev je možno v oblasti kulturního dědictví předkládat projekty
mezinárodní spolupráce krátkodobé (na 12-24měsíců) ,víceleté ( na 3-5 let) a projekty
spolupráce se třetími zeměmi ( max.24 měsíců). Projekty mohou být i multidisciplinární.
Projekty je třeba formulovat podle hlavního tématu programu a jeho specifických cílů.

Hlavní téma programu je mezinárodní kulturní spolupráce a specifické cíle tohoto
programu jsou:
podpora nadnárodní mobility osob - kulturních subjektů (subjektů kulturního dědictví)
podpora nadnárodní cirkulace uměleckých děl a kulturních produktů ( včetně např.
inovativních technologií, poznání kulturního dědictví apod.)
podpora mezikulturního dialogu
Hlavní kritéria hodnocení projektů ( jsou společná i pro oblast kulturního dědictví)
1. Rozsah, kterým může projekt přispět k vytvoření Evropské přidané hodnoty
(dosažené vyšší úrovni výsledků, jež byla umožněna evropskou spoluprací mezi
partnery).
2. Vztah aktivit projektu ke specifickým cílům Programu a jejich naplnění.
3. Úroveň kvality a rozsah ( originality, inovativnosti a kreativity) v jakém jsou
aktivity navrženy a realizovány.
4. Kvalita partnerství mezi hlavním koordinátorem a spoluorganizátory, jejich
počet, rozložení z geografického hlediska, zapojení a příspěvek do projektu.
5. Úroveň a rozsah výstupů generovaných aktivitami projektu, jimiž jsou
dosahovány cíle Programu, množství osob a zemí jimž mohou výsledky prospět.
6. Rozsah propagace výsledků aktivit projektu a komunikace v této oblasti,
komukační plán a jeho metodologie.
7. Rozsah míry udržitelnosti generovaný aktivitami projektu s ohledem na
dlouhodobé výsledky a spolupráci.
8. Dimenze mezinárodní spolupráce (pro projekty spolupráce se třetími zeměmi).

Krátkodobé projekty spolupráce (12-24 měsíců)
Granty podpoří kratší projekty jednooborové nebo víceoborové kulturní spolupráce.
Do těchto aktivit musí být zapojeni minimálně tři kulturní operátoři z min. tří různých
zemí účastnících se Programu. Organizace spolupráce formou právně závazné smlouvy
se doporučuje. Délka trvání projektu je 12 - 24 měsíců. Podpora EU pro tyto projekty
nepřekročí 50 % navrhovaného rozpočtu a bude v rozmezí 50 000 až 200 000 eur.

Víceleté projekty spolupráce (3- 5 let)
Granty budou poskytnuty projektům víceleté jednooborové nebo víceoborové kulturní
spolupráce, jejichž cílem je dosáhnout udržitelné a strukturované spolupráce mezi
kulturními operátory ze zemí, které se na Programu podílejí. Tyto granty mají podpořit
vybrané projekty v jejich počáteční a strukturu budující fázi nebo ve fázi jejich
geografické expanze a umožnit jim tak rozvinout se časově do několika let a získat
finanční nezávislost.
Do těchto projektů musí být zapojeno minimálně šest kulturních operátorů z minimálně
šesti rozdílných zemí účastnících se Programu. Délka trvání projektu je 3 – 5 let a je
organizována formou právně závazné smlouvy o spolupráci. Spolufinancování EU je
v rozmezí 200 000 - 500 000 eur za každý rok, nesmí překročit 50 % navrhovaného
rozpočtu a je svou povahou degresivní. Toto financování je poskytnuto na dobu od tří do
pěti let.
Uzávěrka pro předložení návrhů krátkodobých a víceletých projektů na rok 2009 je
1.října 2008.
Budou akceptovány pouze žádosti kompletní a platné v den uzávěrky výzvy
k předkládání návrhů.

Projekty spolupráce s třetími zeměmi (max.24 měsíců)
Tyto projekty jsou určeny pro nejméně 3 spoluorganizátory včetně vedoucího projektu z
minimálně 3 zemí účastnících se programu, jež mají nejméně dvouletou zkušenost
s mezinárodní spoluprací v dotčené třetí zemi, a pro nejméně jeden subjekt z této třetí
země ( tj. země jež není ani členskou ani kandidátskou zemí EU). 50% aktivit musí být
realizováno v třetích zemích a spolupráce je organizována formou smlouvy o
partnerství. Příspěvek EU tvoří maximálně 50% rozpočtu a je maximálně 200 000 eur.
Každý rok je Evropskou komisí stanovena vybraná třetí země, na níž jsou projekty
zaměřeny.
Uzávěrka pro předložení návrhů projektů se třetími zeměmi je 1.května 2009.
Budou akceptovány pouze žádosti kompletní a platné v den uzávěrky výzvy
k předkládání návrhů.
Příklady relevantních aktivit pro projekty v oblasti kulturního dědictví:
Semináře, výzkum a šíření know – how včetně příkladů dobré praxe
konference, publikace, dokumentace, výstavy, veletrhy, festivaly
školení – vzdělávání, performance – oživená minulost, workshopy, multimediální
aktivity a digitalizace a další ( např. restaurování jako součást výzkumu, obnova
tradičních řemesel při zaměření na tradice apod.)
zaměření na třetí země, akce kulturního průmyslu mimo audiovizi
Je třeba vytvořit komplexní projekt s řadou aktivit odehrávající se ve všech
zúčastněných zemích.
Všechny přijatelné návrhy předložené v rámci Programu budou posouzeny skupinou
nezávislých expertů. Projekty budou vybrány na základě těchto posudků vypracovaných
s ohledem na kritéria hodnocení Programu. Ziskové projekty jsou z programu
vyloučeny.

Žadatelé a jejich spoluorganizátoři mohou být veřejné nebo soukromé kulturní
organizace s právním statutem, jejichž hlavní činnost spočívá v kulturní oblasti a jejichž
oficiální sídlo je v jedné ze zemí účastnících se Programu, které mají finanční možnosti a
operační kapacitu dokončit navrhovanou činnost. Program je otevřen pro kulturní
organizace (mimo oblast audiovize) a také pro malé kulturní podnikatelské subjekty,
které mohou prokázat, že navržené projekty nejsou ziskové.
Země účastnící se programu: 27 členských států Evropské unie, tři země EHP: Norsko,
Island, Lichtenštejnsko, kandidátské země EU: Chorvatsko, Srbsko, Turecko a bývalá
jugoslávská republika Makedonie ( FYROM), a dále západobalkánské země – Albánie,
Bosna a Hercegovina, Černá Hora podle vstupu v platnost dokumentů o jejich zapojení
do Memoranda o porozumění, podepisovaného jednotlivě.
Jako partneři nad stanovený počet se mohou účastnit i tzv.třetí země, evropské i
mimoevropské, a to i v projektech krátkodobé i dlouhodobé spolupráce.

Rozpočet projektu, v eurech podle stanoveného směnného kurzu, přiložený k žádosti
musí mít vyrovnané příjmy a náklady a musí doložit dofinancování a detailní specifikací
nákladů podle uvedených kategorií. Grant Komise nesmí být použit za účelem vytvoření
zisku ze strany příjemce. Zisk je definován jako přebytek příjmů převyšující náklady.
Částka grantu bude snížena o částku jakéhokoliv přebytku.
U krátkodobých projektů spolupráce (12-24 měsíců) bude vyplacena záloha (70 %
celkového grantu) do 45 dnů po podpisu smlouvy agenturou/u organizací se sídlem
v zemi EU po rozhodnutí o udělení grantu, zbylá část po ukončení projektu.
U viceletých projektů bude záloha vyplacena do 45 dnů po podpisu smlouvy a po
obdržení všech pořebných garancí ( 40% pro projekty trvající 36 měsíců, 30% pro
projekty trvající 37-60 měsíců).
Druhá záloha grantu bude vyplacena do 45 dnů od schválení průběžné zprávy o vývoji
projektu Výkonnou agenturou ( 40% pro projekty trvající 36 měsíců, 30% pro projekty
trvající 37-60 měsíců). Tato druhá výplata zálohy může být uskutečněna pouze poté, co
bylo použito alespoň 70 % částky vyplacené v rámci předchozí zálohy. Třetí část zálohy
20% pouze pro projekty trvající 37-60 měsíců bude vyplacena po schválení další
průběžné zprávy. Zbylá část bude vyplacena po ukončení projektu.
Výkonná agentura EU určí výši závěrečné platby příjemci na základě závěrečné zprávy.
Uznatelné období pro náklady bude upřesněno v grantové smlouvě/grantovém
rozhodnutí. Toto období nezačne před podpisem grantové smlouvy/zaslání grantového
rozhodnutí prostřednictvím Výkonné agentury programu, ne dříve naž 1. května
s výjimkou mimořádně zdůvodněných žádostí, tyto mimořádně uznatelné náklady nesmí
za žádných okolností vzniknout před 1. lednem.
Žádosti předložené pouze v jednom exempláři používající oficiální formulář žádosti,
řádně vyplněné a s originálními podpisy dle požadavků, musí být odevzdány včas ve
stanoveném termínu, spolu s oficiálním průvodním dopisem od žadatele, s příslušnými

dokumenty a všemi další materiály vyjmenovanými ve fomuláři žádosti včetně
vyrovnaného rozpočtu. Ručně vyplněné nebo faxem či e-mailem zaslané žádosti
nemohou být akceptovány.
Žádost musí být vyplněna v jednom z oficiálních jazyků Evropské unie. Z praktických
důvodů a z důvodů urychlení procesu hodnocení se doporučuje předložit žádost
v jednom ze tří pracovních jazyků Evropské komise (němčině, angličtině nebo
francouzštině).
Programový průvodce pro vyplňování přihlášky, formuláře pro předkládání žádostí a
jejích příloh a informace o strandech 2 a 3 jsou zveřejněny na internetových stránkách
Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu a Výkonné agentury pro vzdělávání,
audiovizi a kulturu na následujících adresách:
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/
Směnné kursy jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie, série C,
http://europa.eu.int/comm/budget/infoeuro/index.cfm

Informace o možnosti dofinancování projektu Culture prostřednictvím Grantového
programu Ministerstva kultury ČR na podporu podpořených projektů v rámci
Programu Culture naleznete na www.mkcr.cz

Přihlášky projektů musí být zaslány na adresu Výkonné agentury pro vzdělání, kulturu
a audiovizi Evropské komise v Bruselu, poštou podle pokynů, datum poštovního razítka
nejpozději v den uzávěrky, nebo doručeny osobně v úředních hodinách podle pokynů
nejpozději v den uzávěrky.
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007-2013)
Programme Strand_____( doplnit název a číslo strandu, ve kterém předkládáte)
Avenue du Bourget 1
(BOUR 04/13)
B – 1140 Brussels
Belgium

Úplné znění programového průvodce, formuláře přihlášek a další dokumenty naleznete
také na webových stránkách Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Programu
Culture www.npu.cz/html/culture2000heritage i na stránkách České kanceláře
Programu Culture www.culture2000.cz .
V případě zájmu o informace nebo o konzultaci při přípravě projektu z oblasti kulturního
dědictví se obraťte na Sekci pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture
Národní památkový ústav – ústřední pracoviště
Praha 1 Valdštejnské nám.3
Tel.257010249,fax.257010248, culture2000heritage@up.npu.cz

Časový kalendář Programu Culture pro výzvy 2009 - 2013 zveřejněný
v Programovém průvodci, každoroční termíny jsou jsou stejné do r. 2013.
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