PROGRAM KULTURA
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
EVROPSKA KOMISIJA

VODNIK PO PROGRAMU

PROGRAM KULTURA (2007 – 2013)

maj 2010

Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

maj 2010
KAZALO
PRVI DEL: SPLOŠNO .......................................................................................................6
POGLAVJE I: Uvod...........................................................................................................6
I.1
I.2
I.3
I.3.1
I.3.2
I.4
I.5
I.5.1
I.5.2
I.5.3
I.6
I.7

Ozadje ................................................................................................................6
Namen vodnika po programu .............................................................................6
Cilji in sklopi programa Kultura ...........................................................................7
Cilji programa .....................................................................................................7
Sklopi programa .................................................................................................8
Povezave z leti, posvečenimi posebnim temam na evropski ravni ...................11
Kdo upravlja program? .....................................................................................11
Evropska komisija.............................................................................................11
Izvajalska agencija ...........................................................................................12
Kulturne stične točke ........................................................................................13
Proračun...........................................................................................................13
Koledar za obdobje 2008–2013........................................................................14

POGLAVJE II Vloge in izbirni postopek........................................................................16
II.1
II.2
II.2.1
II.2.1.1
II.2.1.2
II.2.1.3
II.2.1.4
II.2.2
II.2.3
II.2.3.1
II.2.3.2
II.2.4
II.3
II.4
II.5

Oddaja vlog ......................................................................................................16
Izbirni postopek ................................................................................................17
Merila upravičenosti, ki veljajo za vse sklope Programa, ki jih upravlja
agencija 17
Države, ki sodelujejo v programu .....................................................................17
Upravičeni kandidati .........................................................................................18
Druga merila upravičenosti ...............................................................................18
Pravni status.....................................................................................................19
Merila za izključitev...........................................................................................20
Merila izbora .....................................................................................................21
Poslovna in finančna sposobnost .....................................................................21
Poročilo o zunanji reviziji, ki mora biti priloženo vlogi .......................................22
Merila za dodelitev............................................................................................23
Posvetovanje s programskim odborom in Evropskim parlamentom .................23
Dodelitev podpore ............................................................................................23
Objava rezultatov izbora...................................................................................23

POGLAVJE III
III.1
III.1.1
III.1.2
III.1.3
III.1.4
III.1.5
III.1.6
III.2
III.3

Finančni in drugi pogoji ....................................................................24

Finančni pogoji .................................................................................................24
Znesek podpore................................................................................................24
Sofinanciranje...................................................................................................24
Prepoved dvojnega financiranja .......................................................................24
Obdobje upravičenosti – prepoved retroaktivnosti............................................25
Nepridobitnost ..................................................................................................25
Garancija ..........................................................................................................25
Vrste podpor .....................................................................................................26
Kako se podpora izračuna? ..............................................................................27

2

maj 2010
III.3.1
III.3.1.1
III.3.2
III.4
III.4.1
III.4.2
III.4.3
III.4.4
III.5
III.5.1
III.5.2
III.5.3
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.11.1
III.11.2
III.12
III.13

Financiranje na podlagi proračuna ...................................................................27
Upravičeni stroški .............................................................................................28
Pavšalno financiranje .......................................................................................30
Sporazum o podpori ali sklep o podpori ...........................................................31
Sporazum o podpori .........................................................................................31
Sklep o podpori.................................................................................................31
Obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o podpori in sklepa o podpori.................31
Spoštovanje rokov ............................................................................................32
Pogodbe o izvajanju del / oddajanje del podizvajalcem....................................32
Opredelitev .......................................................................................................32
Omejitve oddajanja del podizvajalcem .............................................................32
Pogoji pod katerimi lahko upravičenec in/ali soorganizatorji oddajo dela
podizvajalcem...................................................................................................33
Obveznosti poročanja.......................................................................................33
Potrdila o končnih finančnih poročilih ...............................................................33
Zunanje revizijsko poročilo ...............................................................................34
Plačilni postopki................................................................................................34
Revizije.............................................................................................................35
Prepoznavnost, obveščanje javnosti, raba in razširjanje rezultatov..................35
Prepoznavnost in obveščanje javnosti..............................................................35
Raba in razširjanje rezultatov ...........................................................................36
Iskanje partnerjev in informacij o doslej financiranih akcijah ............................37
Pravna podlaga ................................................................................................37

DRUGI DEL
POGLAVJE IV
IV.1
IV.2
IV.3
IV.3.1
IV.3.1.1
IV.3.1.2
IV.3.2
IV.3.2.1
IV.3.2.2
IV.3.3
IV.3.3.1
IV.3.3.2
IV.4
IV.5
IV.6
IV.7
IV.8
IV.8.1
IV.8.2

POSEBNI SKLOPI ..................................................................................38
Projekti sodelovanja (sklop 1.1, 1.2.1 in 1.3.5) ................................38

Uvod .................................................................................................................38
Predložitev vlog ................................................................................................39
Posamezna merila upravičenosti......................................................................39
Projekti večletnega sodelovanja (sklop 1.1) .....................................................39
Upravičeni kandidati .........................................................................................39
Upravičeni projekti ............................................................................................39
Projekti sodelovanja (sklop 1.2.1).....................................................................40
Upravičeni kandidati .........................................................................................40
Upravičeni projekti ............................................................................................40
Projekti sodelovanja s tretjimi državami (sklop 1.3.5) .......................................40
Upravičeni kandidati .........................................................................................40
Upravičeni projekti ............................................................................................40
Merila izbora .....................................................................................................41
Kakšna so merila za dodelitev podpore?..........................................................41
Finančni pogoji .................................................................................................45
Uporaba sporazuma o podpori/sklepa o podpori ..............................................45
Način izplačila...................................................................................................45
Predfinanciranje................................................................................................45
Končno plačilo ..................................................................................................46

3

maj 2010
POGLAVJE V
V.1
V.2
V.3
V.3.1.
V.3.2
V.3.3
V.3.4
V.4
V.5
V.5.1
V.5.2
V.6
V.7
V.7.1
V.7.2

Uvod .................................................................................................................48
Predložitev vlog ................................................................................................48
Posebna merila upravičenosti ..........................................................................48
Kdo lahko vloži vlogo?......................................................................................48
Kateri projekti so upravičeni?............................................................................48
Upravičeni jeziki................................................................................................49
Dokumenti, ki jih je treba predložiti, da je vloga upravičena .............................49
Kakšna so merila za dodelitev podpore?..........................................................50
Finančni pogoji .................................................................................................52
Pavšalno financiranje .......................................................................................52
Financiranje na osnovi proračuna – izključno za poezijo..................................53
Sporazum o podpori/sklep o podpori ................................................................54
Način izplačila...................................................................................................54
Predfinanciranje................................................................................................54
Končno plačilo ..................................................................................................54

POGLAVJE VI
VI.1
VI.2
VI.3
VI.4
VI.4.1
VI.4.2
VI.5
VI.6
VI.7
VI.8
VI.9
VI.9.1
VI.9.2

VII.1.2
VII.2
VII.3
VII.3.1
VII.4
VII.5
VII.5.1

Podpora evropskim kulturnim festivalom (sklop 1.3.6) ..................55

Uvod .................................................................................................................55
Letna ali večletna podpora ...............................................................................55
Predložitev vlog ................................................................................................56
Posebna merila upravičenosti ..........................................................................56
Upravičeni kandidati .........................................................................................56
Upravičeni projekti ............................................................................................56
Merila izbora .....................................................................................................57
Kakšna so merila za dodelitev podpore?..........................................................57
Finančni pogoji .................................................................................................58
Uporaba sporazuma o podpori ali sklepa o podpori .........................................59
Način izplačila...................................................................................................59
Predfinanciranje................................................................................................59
Končno plačilo ..................................................................................................59

POGLAVJE VII
VII.1
VII.1.1

Projekti literarnega prevajanja (sklop 1.2.2) ....................................48

Podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture na
evropski ravni (sklop 2) .....................................................................60

Uvod .................................................................................................................60
Tri kategorije.....................................................................................................60
a) Ambasadorji..................................................................................................60
b) Zagovorniške mreže .....................................................................................60
c) Platforme za strukturni dialog (omejena kategorija) ......................................60
Letna ali večletna podpora ...............................................................................62
Predložitev vlog ................................................................................................62
Posebna merila upravičenosti ..........................................................................63
Upravičeni kandidati in dejavnosti ....................................................................63
Merila za dodelitev............................................................................................64
Finančni pogoji .................................................................................................68
Omejitev povečanja proračuna glede na prejšnja proračunska leta .................69

4

maj 2010
VII.5.2
VII.5.3
VII.6
VII.6.1
VII.6.2
VII.7
VII.7.1
VII.7.2

Najvišji zgornji pragovi......................................................................................69
Postopno zniževanje podpor za delovanje (pravilo postopnega
zniževanja) .......................................................................................................70
Kako se podpora izračuna? ..............................................................................70
Pavšalno financiranje .......................................................................................70
Financiranje na podlagi proračuna ...................................................................74
Način izplačila...................................................................................................74
Predfinanciranje................................................................................................74
Končno plačilo ..................................................................................................74

POGLAVJE VIII Projekti sodelovanja med organizacijami, ki se ukvarjajo z
analizo kulturne politike (sklop 3.2) .................................................76
VIII.1
VIII.2
VIII.3
VIII.3.1
VIII.3.2
VIII.4
VIII.5
VIII.6
VIII.7
VIII.8
VIII.8.1
VIII.8.2

Uvod .................................................................................................................76
Predložitev vlog ................................................................................................77
Posebna merila upravičenosti ..........................................................................77
Upravičeni kandidati .........................................................................................77
Upravičeni projekti ............................................................................................77
Merila izbora .....................................................................................................78
Kakšna so merila za dodelitev podpore?..........................................................78
Finančni pogoji .................................................................................................81
Uporaba sporazuma o podpori/sklepa o podpori ..............................................81
Način izplačila...................................................................................................81
Predfinanciranje................................................................................................81
Končno plačilo ..................................................................................................81

POGLAVJE IX

Glosar (ključni pojmi) ........................................................................82

5

maj 2010
PRVI DEL: SPLOŠNO
POGLAVJE I: Uvod
I.1

Ozadje

Kultura je za Evropsko unijo (EU) razmeroma novo področje delovanja, vsaj s pravnega
vidika: pravna podlaga za delovanje EU na tem področju je bila uvedena šele leta 1992
z Maastrichtsko pogodbo.1 Cilj te dejavnosti je spodbujati in podpirati sodelovanje v
Evropi, da bi se izpostavila vloga skupne evropske kulturne dediščine.
Evropska komisija (v nadaljevanju Komisija) spodbuja kulturo2 na dva načina:
-

prek politik, predvsem kulturne politike,3 vendar tudi z vključevanjem kulturne
razsežnosti na druga interesna področja EU, na primer v konkurenčno ali industrijsko
politiko,

-

in s finančno podporo, predvsem prek programa Kultura (2007–2013)4 (v
nadaljevanju program), vendar tudi z drugimi ukrepi, na primer v okviru regionalne
politike.5

Ta dva vidika sta tesno povezana, saj je bil program zasnovan za pomoč pri političnem
razvoju na kulturnem področju in ne nazadnje za spodbujanje skupnih kulturnih vrednot,
ki prispevajo h krepitvi kulturne dediščine, skupne evropskim narodom.
Vodnik po programu se osredotoča na večino delov programa Kultura, vsi drugi ukrepi
ali dejavnosti EU pa so zunaj njegove pristojnosti. Uporablja se od dneva objave6 na
spletni strani Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo7 (v
nadaljevanju Izvajalska agencija). Angleška različica je izvirno besedilo. Komisija si
pridržuje pravico, da po potrebi ustrezno spremeni vodnik po programu, da bi s tem
upoštevala – med drugim – delovni program Komisije in delovni načrt za področje
kulture Sveta EU. Vse posodobljene različice bodo objavljene na spletni strani Izvajalske
agencije.
I.2

Namen vodnika po programu

Namen vodnika po programu je pomagati vsem, ki so zainteresirani za razvoj projektov
ali prejemanje finančne podpore za svoje stalne dejavnosti v okviru programa Kultura
(2007–2013). Pomaga jim razumeti tako cilje kot sklope programa ter posledično vrste
dejavnosti, ki jih je (ali ni) mogoče podpreti.
1

Člen 151b Pogodbe o delovanju Evropske unije.
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
3
Spletna stran kulturne politike: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc397_en.htm
4
Vzpostavljen za obdobje 2007–2013 s Sklepom št. 1855/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 12. decembra 2006, ki je bil objavljen v Uradnem listu EU, L 372, 27. 12. 2006
5
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
6
Obvestilo o vodniku po programu je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: UL C 141/27, 7. 6. 2008.
7
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
2
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Njegov namen je tudi zagotoviti podrobne informacije o tem, kaj je potrebno za vložitev
vloge in kakšna višina podpore se lahko ponudi.
V vodniku so pojasnjeni izbirni postopek in splošna pravila, ki se uporabljajo za tiste
vloge za podporo EU, ki so na koncu tega postopka izbrane.
Na podlagi zgoraj navedenega ta vodnik vključuje bistvene pogoje za oddajo vlog za
financiranje v okviru programa Kultura8 in kulturnim izvajalcem tako predstavi celoten
sklop možnosti financiranja na podlagi tega programa do leta 2013.
Drugič, zaradi stabilnosti in predvidljivosti ta vodnik vključuje koledar za predložitev in
oceno vlog, ki bo veljal med celotnim trajanjem programa. To bo organizacijam, ki se
zanimajo za razvoj dejavnosti v okviru tega programa, omogočilo učinkovitejše in
dolgoročnejše načrtovanje.
Tretjič, vodnik vsebuje ukrepe za poenostavitev, ki so bili uvedeni v sedanjem programu
Kultura. Hkrati zagotavlja podrobno in nespremenljivo opredelitev vseh zahtev, ki jih
morajo izpolnjevati posamezne vrste projektov.
Vendar je treba pri izvajanju tega vodnika upoštevati naslednje pogoje:
-

sprejetje letnega delovnega programa za program Kultura s strani Komisije, in sicer
po njegovem prenosu programskemu odboru.
sprejetje finančnih sredstev s strani Evropskega parlamenta in Sveta, potrebnih za
program Kultura, v okviru letnega proračuna Evropske unije.

Poleg tega združuje značilnosti programa, ki so skupne vsem sklopom, in tako
zagotavlja boljši pregled nad tem, kako se vsak sklop nanaša na splošne cilje programa.
Da bi vlagatelji čim lažje pridobili vse obrazce ali dokumente, ki so potrebni za vložitev
vloge za financiranje, jih je mogoče prenesti s spletnih naslovov, navedenih v ustreznih
poglavjih tega vodnika.
I.3

Cilji in sklopi programa Kultura

I.3.1

Cilji programa

Program je bil vzpostavljen, da bi se z razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz
držav, ki sodelujejo v programu9, uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem
Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter spodbujal zavest o evropskem
državljanstvu.
Program ima tri posebne cilje:
-

spodbujanje transnacionalne mobilnosti oseb, ki delujejo na področju kulture;

8

Izjemoma bi lahko bil eden ali več razpisov za zbiranje predlogov objavljen ločeno za posebne
dejavnosti, ki niso zajete v tem vodniku po programu ali bodo vključene v naknadne različice tega vodnika.
9
Za seznam držav upravičenk glej poglavje II.2.1.1.
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-

podpiranje transnacionalnega kroženja kulturnih in umetniških del ter izdelkov;

-

spodbujanje medkulturnega dialoga.

Program ima prožen interdisciplinarni pristop in se osredotoča na potrebe, ki so jih
kulturni izvajalci izpostavili v okviru javnih posvetovanj, ki so privedla do njegove
zasnove.
Dejavnosti, podprte v okviru programa, spadajo v tri glavne tipologije, ki ustrezajo
sklopom programa. Opisane so v drugem delu tega vodnika, v katerem so navedena
vsa merila in zahteve glede vlog.
V nadaljevanju je podan kratek opis vsakega sklopa.
I.3.2

Sklopi programa

Podpora kulturnim projektom (sklop 1)
Kulturnim organizacijam se zagotavlja podpora za mednarodne projekte sodelovanja in
oblikovanje ter izvajanje kulturnih in umetniških dejavnosti.
Bistveni element tega sklopa je pomagati organizacijam, kot so gledališča, muzeji,
strokovna združenja, raziskovalni centri, univerze, kulturne ustanove in javni organi iz
različnih držav, ki sodelujejo v programu, vzpostaviti sodelovanje, s čimer je različnim
sektorjem omogočeno skupno delovanje in širjenje kulturnega ter umetniškega dosega
prek meja.
Ta sklop je razdeljen v pet kategorij, ki so podrobneje opisane spodaj.
Sklop 1.1: Projekti večletnega sodelovanja (trajajo od najmanj 36 do največ 60
mesecev)
Cilj prve kategorije je spodbujati večletne transnacionalne kulturne povezave s
spodbujanjem sodelovanja najmanj šestih kulturnih izvajalcev iz vsaj šestih držav, ki
sodelujejo v programu, da v obdobju treh do petih let delujejo na posameznih področjih
in medsektorsko ter razvijejo skupne kulturne dejavnosti. Na voljo je financiranje med
najmanj 200 000 EUR in največ 500 000 EUR na leto, vendar je podpora EU omejena
na največ 50 % vseh upravičenih stroškov. Cilj financiranja je pomagati pri vzpostavitvi
ali širjenju geografskega dosega projekta in doseči njegovo trajnost tudi po obdobju
financiranja.
Sklop 1.2.1: Projekti sodelovanja (trajajo do 24 mesecev)
Druga kategorija se nanaša na skupne aktivnosti, ki jih najmanj trije kulturni izvajalci iz
vsaj treh držav, ki sodelujejo v programu, ki delujejo na posameznih področjih in
medsektorsko, izvajajo v obdobju do največ dveh let. Posebna pozornost se posveča
dejavnostim, ki proučujejo načine za dolgoročno sodelovanje. Na voljo je financiranje
med najmanj 50 000 EUR in največ 200 000 EUR, vendar je podpora EU omejena na
največ 50 % vseh upravičenih stroškov.
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Sklop 1.2.2: Projekti literarnega prevajanja (trajajo do 24 mesecev)
Tretja kategorija se nanaša na podporo projektom prevajanja. Cilj podpore EU
literarnemu prevajanju je krepitev znanja o književnosti in literarni dediščini drugih
Evropejcev s spodbujanjem kroženja literarnih del med državami. Založbam se lahko
dodelijo podpore za prevode in izdajo leposlovnih del iz enega evropskega jezika v
drugega. Na voljo je financiranje med 2 000 EUR in 60 000 EUR, vendar je podpora EU
omejena na največ 50 % vseh upravičenih stroškov.
Sklop 1.3.5: Projekti sodelovanja s tretjimi državami (trajajo do 24 mesecev)
Četrta kategorija podpira projekte kulturnega sodelovanja, katerih cilj so kulturne
izmenjave med državami, ki sodelujejo v programu, in tretjimi državami, ki so sklenile
pridružitvene sporazume ali sporazume o sodelovanju z EU, če slednji vsebujejo
določbe o kulturi. Vsako leto je za to določeno leto izbrana ena ali več tretjih držav.
Država(-e) je(so) vsako leto navedena(-e) na spletni strani Izvajalske agencije
najpozneje štiri mesece pred rokom za oddajo vlog, navedenim v poglavju I.7.
Rezultat aktivnosti mora biti dejansko mednarodno sodelovanje. Projekti sodelovanja
vključujejo vsaj tri kulturne izvajalce iz vsaj treh držav, ki sodelujejo v programu, in
kulturno sodelovanje z vsaj eno organizacijo iz izbrane tretje države in vključujejo
kulturne dejavnosti, ki se izvajajo v izbrani tretji državi. Na voljo je financiranje med
50 000 EUR in največ 200 000 EUR, vendar je podpora Evropske unije omejena na
največ 50 % vseh upravičenih stroškov.
Sklop 1.3.6: Podpora evropskim kulturnim festivalom
Namen tega sklopa je podpreti festivale z evropsko razsežnostjo, ki prispevajo k
splošnim ciljem Programa (tj. mobilnost strokovnjakov, kroženje del in medkulturni
dialog).
Najvišji znesek podpore je 100 000 EUR in lahko obsega največ 60 % upravičenih
stroškov. Podpora se lahko odobri za eno ali za tri ponovitve festivala.
Sklop 2: Podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture na evropski ravni
Kulturne organizacije, ki delujejo ali želijo delovati na področju kulture na evropski ravni,
lahko prejmejo podporo za operativne stroške.
Podpora, dodeljena v okviru tega sklopa, je podpora za stroške poslovanja, ki jih imajo
organizacije upravičenke z izvajanjem delovnega programa. Ta se zelo razlikuje od
katerih koli drugih podpor, ki jih je mogoče dodeliti v okviru drugih sklopov programa.
Podrobnejši opis podpore za operative stroške in podpor za projekte je podan v poglavju
III.2.
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V okviru tega sklopa so upravičene tri kategorije organizacij (podrobnejši opis vsake
izmed kategorij je podan v poglavju VII):
a)
b)
c)

ambasadorji;
zagovorniške mreže;
platforme za strukturirani dialog.

Prag podpor se razlikuje, odvisno od kategorije, in sicer od 100 000 EUR do 600 000
EUR. V vsakem primeru je podpora EU omejena na največ 80 % vseh upravičenih
stroškov ali pa se ocenjeni stroški nanašajo na predlagani delovni program (za pragove
glej poglavje VII.5.2).
Sklop 3: Podpora analizam, zbiranju in razširjanju informacij ter doseganju čim
večjega učinka projektov s področja kulturnega sodelovanja
Podpora Evropske unije je na voljo za analize in dejavnosti razširjanja, ki pomagajo
zbirati in preiskovati rezultate kot odziv na potrebo po trdnih kvantitativnih dokazih na
področju kulture ter jih ocenjevati glede na cilje programa. Prav tako obstaja potreba, da
se informacije o programu Kultura zagotavljajo umetnikom in kulturnim organizacijam na
bolj lokalni ravni. V zvezi s tem se v vseh državah, ki sodelujejo v programu, financirajo
Kulturne stične točke.10
Program podpira izvajanje študij in analiz na področju evropskega kulturnega
sodelovanja in razvoja evropske kulturne politike. Cilj te podpore je povečati obseg ter
kakovost informacij in podatkov in s tem pridobiti primerjalne podatke in analize o
kulturnem sodelovanju na evropski ravni, zlasti v zvezi z mobilnostjo ustvarjalcev in
kulturnih akterjev, kroženjem umetniških del, umetniških in kulturnih izdelkov ter
medkulturnim dialogom.
Program podpira tudi zbiranje in razširjanje informacij ter dejavnosti, katerih cilj je čim
bolj povečati vpliv projektov. Spodbuja izmenjavo izkušenj in dobre prakse, razširjanje
informacij o programu in vseevropsko kulturno sodelovanje v širšem smislu.
Sklop 3.2: Projekti sodelovanja med organizacijami, ki se ukvarjajo z analizo
kulturne politike
Namen te kategorije je podpreti projekte sodelovanja med zasebnimi ali javnimi
organizacijami (kot so kulturni oddelki nacionalnih, regionalnih ali lokalnih organov,
kulturni observatoriji ali fundacije, oddelki na univerzah, specializiranih za kulturne
zadeve, strokovne organizacije in mreže), ki imajo neposredne in praktične izkušnje z
analiziranjem, ocenjevanjem in presojo vpliva kulturnih politik na lokalni, regionalni,
nacionalni in/ali evropski ravni, v povezavi z enim ali več od treh ciljev evropske agende
za kulturo11:
-

spodbujati kulturno raznolikost in medkulturni dialog;

10

Za podrobnejše podatke glej poglavje I.5.3.
Glej Sporočilo o evropski agendi za kulturo v svetu globalizacije, COM (2007) 2004 konč.
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29019_en.htm
11
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-

-

spodbujati kulturo kot katalizator za ustvarjalnost v okviru Lizbonske strategije za rast
in delovna mesta;
spodbujanje kulture kot bistvene sestavine v mednarodnih odnosih Unije ob
uresničevanju Konvencije Unesca o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnega
izražanja.12

Akcije morajo vključevati vsaj tri organizacije s pravnim sedežem v vsaj treh državah, ki
sodelujejo v programu.
Najvišji znesek podpore je 120 000 EUR letno in lahko obsega največ 60 % upravičenih
stroškov.
Podpora je lahko dana za naslednje dejavnosti:


tajništvo in koordinacijo združenja;



izmenjavo, analizo, primerjavo in konsolidacijo obstoječih količinskih in
kakovostnih podatkov ter ocenjevalnih metodologij;



oblikovanje predlogov in priporočil za nove metode ocenjevanja ali količinske in
kakovostne podatke. Začetek novih posebnih študij ali zbiranja podatkov ni
vključen;



pripravo poročil in razširjanje rezultatov na evropski ravni.

I.4

Povezave z leti, posvečenimi posebnim temam na evropski ravni

Cilj programa je tudi vzpostavitev povezav z dejavnostmi, povezanimi z leti, ki so
namenjena posebni temi na evropski ravni.
2010: leto boja proti revščini in socialni izključenosti;
2011: leto prostovoljstva
I.5

Kdo upravlja program?

I.5.1

Evropska komisija

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo (GD EAC) je
odgovoren za program in neposredno upravlja nekatere izmed njegovih dejavnosti.
Vendar se na podlagi prenosa pristojnosti13 večina dejavnosti izvaja prek Izvajalske
agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, ki ima prav tako sedež v
Bruslju (Belgija). Izvajalska agencija deluje pod nadzorom Komisije.
-

Komisija neposredno vodi naslednje dejavnosti, ki vse razen zadnje spadajo v
sklop 1.3, zadnja pa v sklop 3.3. Te dejavnosti niso del tega vodnika. Posebna

12

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Odločba Komisije z dne 26. aprila 2007, s katero se na Izvajalsko agencijo za izobraževanje,
avdiovizualno področje in kulturo prenašajo pristojnosti za opravljanje nalog, povezanih z izvajanjem
programov Skupnosti na področju izobraževanja, avdiovizualnega področja in kulture, vključno z
izvrševanjem odobrenih proračunskih sredstev, vnesenih v proračun Skupnosti št. C(2007) 1842, kakor je
bila spremenjena 26. maja 2008.

13
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navodila za te dejavnosti so na voljo na spletni strani Komisije (prosimo, glejte
opombe na dnu strani, ki so navedene za vsako dejavnost):
-

podpora evropskim prestolnicam kulture,14

-

podeljevanje evropskih nagrad na področju kulture,15

-

podpora sodelovanju z mednarodnimi organizacijami,16

-

posebne akcije,17

-

podpora zbiranju in razširjanju informacij ter doseganju čim večjega možnega
učinka projektov s področja kulturnega sodelovanja (sklop 3.3).18

I.5.2

Izvajalska agencija

Vse ostale dejavnosti v okviru programa, kot so navedene spodaj, izvaja Izvajalska
agencija. Razen podpore kulturnim stičnim točkam in podpore analizam na področju
kulturnega sodelovanja (sklop 3.2) se vse dejavnosti vodijo v skladu s tem vodnikom:
-

projekti večletnega sodelovanja (sklop 1.1 – za podrobnejše podatke glej poglavje
IV);

-

projekti sodelovanja (sklop 1.2.1 – za podrobnejše podatke glej poglavje IV);

-

projekti literarnega prevajanja (sklop 1.2.2 – za podrobnejše podatke glej poglavje
V);

-

projekti sodelovanja s tretjimi državami (sklop 1.3.5 – za podrobnejše podatke
glej poglavje IV);

-

podpora evropskim kulturnim festivalom (sklop 1.3.6 – za podrobnejše podatke
glej poglavje VI);

-

podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture na evropski ravni (sklop 2 –
za podrobnejše podatke glej poglavje VII);

-

podpora Kulturnim stičnim točkam (sklop 3.1);

-

podpora analizam na področju kulturnega sodelovanja (sklop 3.2);

-

projekti sodelovanja med organizacijami, ki se ukvarjajo z analizo kulturne politike
(sklop 3.2 – za podrobnejše podatke glej poglavje VIII).

14
15
16
17
18

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc511_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc403_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc417_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc505_en.htm
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I.5.3

Kulturne stične točke

Ker je izvajanje programa centralizirano, je pomembno, da se na nacionalni ravni
zagotavljajo informacije in navodila vsem, ki so zainteresirani za oddajo vlog v okviru
tega programa.
Namen tega vodnika se je odzvati na potrebe po splošnih informacijah, Kulturne stične
točke, vzpostavljene v vseh državah, ki sodelujejo v programu, pa organizacijam, ki
želijo oddati vlogo, zagotavljajo vse potrebne smernice glede delovanja programa in
dejansko pomoč pri pripravi njihovih vlog.
Pristojne so za promocijo programa in omogočanje lažjega dostopa do njega z
namenom zagotavljati ciljno naravnano in učinkovito širjenje praktičnih informacij o
njegovem izvajanju, dejavnostih in možnostih financiranja.
Te stične točke, ki jih sofinancirata program Kultura in vsaka država, ki sodeluje v
programu, pomagajo tudi nosilcem projektov pri njihovih dejavnostih razširjanja.
Seznam stičnih točk je na voljo na naslovu:
http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm
I.6

Proračun

Celotni proračun programa znaša 400 milijonov EUR19 za obdobje 2007–2013.
Skupna letna odobrena proračunska sredstva, tudi za tiste akcije, ki niso del tega
vodnika, lahko znašajo od 43 milijonov EUR do okoli 58 milijonov EUR, odvisno od leta.
Razčlenitev letnih proračunskih sredstev po sklopih (v skladu s približki, navedenimi v
nadaljevanju) odobri programski odbor na predlog Komisije. V celotnem obdobju
izvajanja programa se načrtuje, da bo približno 77 % celotnega proračuna namenjenih
sklopu 1, 10 % sklopu 2 in približno 5 % sklopu 3. Preostala odobrena proračunska
sredstva se dodelijo za pokritje splošnih, upravnih in tehničnih odhodkov programa.
Dodelitev podpore je odvisna od letnega proračuna, ki ga sprejme proračunski organ za
različne sklope, navedene v tem vodniku. Letna razčlenitev finančnih sredstev bo
objavljena na spletni strani Izvajalske agencije takoj po sprejetju proračuna.

19

Države, ki sodelujejo v programu in niso članice EU, prav tako prispevajo v proračun programa.
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I.7

Koledar za obdobje 2008–2013

Roki za oddajo vlog, ki pokrivajo celotno obdobje programa, so sledeči:
Akcija

Rok za
oddajo

Objava
rezultatov izbora
najpozneje

Sklop 1.1
Projekti večletnega sodelovanja

1. oktober leta
n
12:00 CEST

31. marca leta n+1

Sklop 1.2.1
Projekti sodelovanja

1. oktober leta
n
12:00 CEST

28. februarja leta n+1

Sklop 1.2.2
Projekti literarnega prevajanja

3. februar leta n

31. julija leta n

Sklop 1.3.5
Projekti sodelovanja s tretjimi državami*

3. maj leta n

31. avgusta leta n

*Izbrane tretje države bodo objavljene vsako
leto na spletni strani Izvajalske agencije.

12:00 CEST

Sklop 1.3.6
Podpora evropskim kulturnim festivalom

15. november
leta n

31. marca leta n+1

Sklop 1.3.6
Okvirno partnerstvo (tri leta) za
evropske kulturne festivale
Sklop 2
Letna podpora za delovanje za
organizacije, dejavne na področju
kulture na evropski ravni: a)
ambasadorji; b) zagovorniške mreže; c)
platforme
Sklop 2
Okvirno partnerstvo (tri leta) za
organizacije, dejavne na področju
kulture na evropski ravni: a)
ambasadorji; b) zagovorniške mreže; c)
platforme
Sklop 3.2
Projekti sodelovanja med
organizacijami, ki se ukvarjajo z analizo
kulturne politike

15. november
2010

31. marca 2011

15. september
leta n

28. februarja leta n+1

Datum
začetka

Trajanje

med 1. majem
leta n+1 in
30. aprilom leta
n+2
med 1. majem
leta n+1 in
30. aprilom leta
n+2
med
1. septembrom
leta n in
31. avgustom leta
n+1
med
1. novembrom
leta n in
31. oktobrom leta
n+1
med 1. majem
leta n+1 in
30. aprilom leta
n+2
med 1. majem
2011 in
30. aprilom 2013
Finančno leto
n+1

od najmanj 36 do
največ 60 mesecev
največ 24 mesecev

največ 24 mesecev

največ 24 mesecev

največ 12 mesecev

trikrat 12 mesecev
finančno leto

12:00 CEST
15. september
2010

28. februarja 2011

Finančno leto
2011

finančna leta
2011-2013

1. oktober leta
n
12:00 CEST

28. februarja leta n+1

Med 1. majem
leta n+1 in
30. aprilom leta
n+2

od najmanj 12
mesecev do največ
24 mesecev

Če je na dan roka za oddajo vlog v državi vlagatelja vikend ali praznik, morajo kandidati
to upoštevati pri načrtovanju oddaje svoje vloge, saj podaljšanja v nobenem primeru ne
bodo odobrena.
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V obdobju med rokom za oddajo vlog in objavo rezultatov izbora potekajo naslednji
postopki:
-

ocenjevanje in izbor vlog;

-

samo za sklop 1.1. posvetovanja s predstavniki držav, ki sodelujejo v programu, v
programskemu odboru, in predstavniki Evropskega parlamenta glede rezultatov
izbora, kar traja najmanj šest tednov.

Šele po teh postopkih je vlagatelje mogoče obvestiti o rezultatu izbora (glej poglavje
II.5).
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POGLAVJE II Vloge in izbirni postopek
II.1

Oddaja vlog

Sistem za spletno prijavo za sklope 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.5 in 2
Za sklope 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.5 in 2 je bil vzpostavljen sistem za spletno prijavo. Vloge
je treba poslati najkasneje do roka, določenega za vsakega od teh sklopov, do 12.00
CEST (glej koledar iz poglavja I.7), z uporabo spletnega obrazca za prijavo, ki je
dostopen na spletni strani Izvajalske agencije. Poleg tega je treba prijavno
dokumentacijo do roka poslati po navadni pošti (velja datum poštnega žiga).
Prijavna dokumentacija mora vsebovati tudi natisnjen spletni obrazec in ustrezne
obvezne priloge. Po zaključku izbirnega postopka se prijavna dokumentacija ne vrača
pošiljatelju.
Obrazec za prijavo v papirni obliki samo za sklopa 1.3.6 in 3.2
Za sklopa 1.3.6 in 3.2 spletni obrazec za prijavo ni na voljo. Treba je uporabiti obrazce
za prijavo v papirni obliki.
Obrazec za prijavo v papirni obliki je treba prenesti s spletne strani agencije in ga skupaj
z obveznimi prilogami do roka za sklopa 1.3.6 in 3.2 (velja datum poštnega žiga) po
navadni pošti poslati agenciji.
Za vse sklope: je treba prijavno dokumentacijo (za sklope, za katere se uporablja sistem
za spletno prijavo) ali obrazec za prijavo v papirni obliki (samo sklopa 1.3.6 in 3.2)
poslati po pošti (velja datum poštnega žiga) ali hitri pošti (kot dokaz se uporablja potrdilo
poštne službe o dostavi priporočene pošiljke) ali izročiti osebno, kar stori vlagatelj sam
najpozneje do 16. ure na dan navedenega roka. V tem primeru je treba kot dokazilo o
predložitvi pridobiti potrdilo, ki ga podpiše in datira uradnik v glavni pisarni za sprejem
pošte, ki pošiljko prevzame. Pisarna je odprta od 8. do 17. ure od ponedeljka do četrtka
in od 8. do 16. ure ob petkih. Zaprta je ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh
Komisije.20
Po zadnjem roku za predložitev vlog dokumentacije ni mogoče spreminjati. Lahko pa
Izvajalska agencija kontaktira vlagatelja, če je treba pojasniti nekatere vidike.

20

1. januar – novo leto, 2. januar – dan za novim letom, velikonočni ponedeljek, 1. maj – praznik dela, 9.
maj – dan Evrope, vnebohod, binkoštni ponedeljek, 21. julij – belgijski dan državnosti, 15. avgust –
Marijino vnebovzetje, 1. november – vsi sveti, 24. december popoldne – božični večer, 25. december –
božič, 31. december – silvestrovo.
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Naslov, na katerega je treba poslati prijavno dokumentacijo (ali jo osebno izročiti):
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007–2013)
Programme Strand _______ → [navedite ime in številko sklopa, za katerega se prijavljate]
Avenue du Bourget 1
(BOUR 04/13)
B – 1140 Bruselj
Belgija
II.2

Izbirni postopek

Za dodelitev podpore Evropske unije se uporabljajo načela preglednosti, enakega
obravnavanja in nediskriminacije. Na tej podlagi so bili opredeljeni posebni sklopi meril
za zagotavljanje preglednega izbirnega postopka (tj. merila upravičenosti, merila za
izključitev, merila izbora, merila za dodelitev).
Med trajanjem izbirnega postopka ni mogoče dajati informacij o rezultatu posamezne
vloge.
Predlogi se ocenjujejo v skladu s splošnim postopkom, ki vključuje več faz,
predstavljenih v nadaljevanju.
II.2.1 Merila upravičenosti, ki veljajo za vse sklope Programa, ki jih upravlja
agencija
Namen prve ocene predlogov je zagotoviti, da v celoti izpolnjujejo splošna merila
upravičenosti vseh sklopov programa in posebna merila upravičenosti, ki se uporabljajo
za vsak sklop.
V naslednjih odstavkih so opisana merila upravičenosti, ki veljajo za vse sklope
programa. Seznam meril, ki veljajo za vsak posamezen sklop, poiščite v ustreznih
poglavjih.
II.2.1.1

Države, ki sodelujejo v programu

Da bi bili vlagatelji upravičeni, morajo imeti svoj pravni sedež v eni od držav, ki
sodelujejo v programu.
Države, ki sodelujejo v programu, so:
-

Države članice Evropske unije;21
države EGP22 (Islandija, Lihtenštajn, Norveška);

21

27 članic EU so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija,
Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.
22
Evropski gospodarski prostor.

17

maj 2010
-

države kandidatke za vstop v Evropsko unijo (Hrvaška, Turčija, Nekdanja
jugoslovanska republika Makedonija), Srbija in Črna gora.

Na zahodnem Balkanu bi lahko bili Albanija ter Bosna in Hercegovina upravičeni v
prihodnosti ob upoštevanju sprejetja memoranduma o soglasju, ki določa podrobnosti za
njihovo sodelovanje v programu.23
Države, ki jih ni na zgornjem seznamu držav, ki sodelujejo v programu, spadajo v
kategorijo tretjih držav.
II.2.1.2

Upravičeni kandidati

V programu lahko sodelujejo vse kategorije kulturnih izvajalcev, v kolikor svoje kulturne
dejavnosti izvajajo v neprofitne namene.
Avdiovizualne kulturne industrije in dejavnosti (vključno s filmskimi festivali), ki so
vključene že v programu MEDIA, niso upravičene v programu Kultura.
Vseeno so organizacije, katerih glavna dejavnost spada na avdiovizualno področje in ki
svoje dejavnosti izvajajo v neprofitne namene, upravičene v okviru sklopa 2 programa
Kultura, kategorija „mreže“, saj v programu MEDIA take podpore ni.
II.2.1.3

Druga merila upravičenosti

Predlog je upravičen, če (za sklopa 1.3.6 in 3.2 glej spodaj):
–

je oddan prek spleta in je prijavna dokumentacija poslana po navadni pošti
najpozneje do roka za oddajo predlogov, navedenega v koledarju v poglavju I.7
(velja datum poštnega žiga ali žig poštne službe), pri čemer predlogi, poslani po
telefaksu ali e-pošti, niso upoštevani;

–

je napisan v enem od uradnih jezikov Evropske unije;24
OPOMBA: Z namenom pospešiti postopek ocenjevanja (in ne da bi se s tem na
kakršen koli način posegalo v samo ocenjevanje) se priporoča, da se vloge
predložijo v enem izmed treh delovnih jezikov Komisije (angleškem, francoskem
ali nemškem jeziku).

–

je oddan prek spletnega prijavnega obrazca (e-obrazec);

–

prijavna dokumentacija vsebuje podpisane zahtevane priloge (izvirni podpisi
osebe, pooblaščene, da v imenu organizacije vlagateljice prevzame pravno
zavezujoče obveznosti), uradni spremni dopis, natisnjen spletni obrazec za
prijavo, vse priloge k prijavnemu obrazcu in potrebna dokazila; predlogi, ki do
določenega roka za oddajo niso popolni in veljavni (tj. manjka izvirna
dokumentacija), niso upravičeni.

23

Obširnejše informacije o dogajanjih v zvezi s temi tretjimi državami bodo objavljene na spletni strani
Izvajalske agencije: http://eacea.ec.europa.eu
24
Ti so objavljeni na naslovu http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_sl.htm
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Projekt, predložen v okviru sklopov 1.3.6 ali 3.2, je upravičen, če:
-

je poslan najpozneje do roka za oddajo predlogov, določenega v poglavju I.8
(velja datum poštnega žiga ali žig poštne službe), pri čemer predlogi, poslani po
telefaksu ali elektronski pošti, niso upoštevani;

-

je napisan v enem izmed uradnih jezikov25 Evropske unije;
OPOMBA: Z namenom pospešiti postopek ocenjevanja (in ne da bi se s tem na
kakršen koli način posegalo v samo ocenjevanje) se priporoča, da se vloge predložijo
v enem izmed treh delovnih jezikov Komisije (angleškem, francoskem ali nemškem
jeziku).

-

je predložen na uradnem prijavnem obrazcu, ustrezno izpolnjen in podpisan
(izvirni podpisi osebe, pooblaščene, da v imenu organizacije vlagateljice
prevzame pravno zavezujoče obveznosti); na roko napisani predlogi niso
upravičeni;

-

vsebuje uradni spremni dopis, originalen prijavni obrazec, vse priloge k
prijavnemu obrazcu in potrebna dokazila; predlogi, ki do določenega roka za
oddajo niso popolni in veljavni (tj. manjka izvirna dokumentacija), niso upravičeni.

Če do roka, določenega za oddajo predlogov, niso izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji,
se vloga šteje za neupravičeno in je zato izključena iz izbirnega postopka.
Izvajalska agencija si pridržuje pravico zavrniti vse nepopolne predloge.
II.2.1.4

Pravni status

Vlagatelji morajo kot dokazilo, da je njihov pravni status upravičen, skupaj s prijavnim
obrazcem predložiti naslednje dokumente:
Pravne osebe, ki jih ureja javno pravo
 ustrezno izpolnjen in podpisan identifikacijski obrazec o pravni osebi*;
 izvod uradnega dokumenta, ki dokazuje ustanovitev subjekta javnega prava,
kot je pravni sklep, pravna odredba ali odločba;

25

Ti so objavljeni na naslovu http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_sl.htm
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Pravne osebe, ki jih ureja zasebno pravo
 ustrezno izpolnjen in podpisan26 identifikacijski obrazec o pravni osebi*;
 izvod uradnega dokumenta, ki dokazuje ustanovitev zasebnopravnega
subjekta, kot je uradni list ali poslovni register (v tem dokumentu morajo biti
navedeni ime, naslov in matična številka zasebnopravnega subjekta);
 izvod potrdila o zavezanosti za DDV (v državah, v katerih sta številka
poslovnega registra in številka DDV enaki, je potreben samo eden izmed teh
dokumentov);
 akt o ustanovitvi (statut).
*Identifikacijske obrazce o pravnem subjektu je mogoče prenesti z naslova:
http://www.ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm
II.2.2 Merila za izključitev
Vlagatelji morajo navesti, da niso v nobenem od položajev iz člena 93(1), člena 94 in
člena 96(2)(a) finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unijie27 (v
nadaljevanju finančna uredba), kot so predstavljeni v nadaljevanju.
Iz sodelovanja v programu so izključeni vlagatelji, ki so v enem od naslednjih položajev:
- če je proti ponudniku uveden stečajni ali likvidacijski postopek ali postopek prisilne
poravnave, če je sklenil dogovor z upniki, prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe ali je proti njemu uveden postopek, ki se nanaša na te
postopke, ali je v kakršnih koli podobnih okoliščinah, ki nastanejo iz podobnega
postopka, predvidenega v nacionalni zakonodaji ali drugih predpisih;
- če je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem;
- če mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže hujšo kršitev poklicnih
pravil;
- če ni poravnal obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali davkov
v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali države, v kateri ima
sedež naročnik, ali države, v kateri naj bi se pogodba izvajala;
- če je bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije, korupcije, sodelovanja v kriminalni
združbi ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Skupnosti;
- če za njih velja upravna kazen iz člena 96(1) finančne uredbe.

26

Ne navajajte številke DDV, če niste davčni zavezanec.
Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002, kakor je bila spremenjena.
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_sl.htm
27
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Finančne podpore ni mogoče dodeliti vlagateljem, pri katerih se na dan postopka
dodelitve podpore ugotovi:
- navzkrižje interesov;
- da so predložili zavajajoče informacije, ki so glede na zahteve naročnika pogoj za
udeležbo v postopku dodelitve podpore, ali pa teh informacij sploh niso predložili;
- da so se znašli v okoliščinah za izključitev iz člena 93(1) finančne uredbe za ta
postopek dodelitve podpore;
- da so kaznovani s kaznijo, ki vključuje izključitev iz pogodb in podpor, ki se financirajo
iz proračuna, za največ deset let.
V skladu s členi od 93 do 96 finančne uredbe se lahko vlagateljem, ki so predložili lažne
navedbe ali so resno kršili svoje pogodbene obveznosti na podlagi predhodnega
postopka dodelitve podpore, naložijo upravne ali denarne kazni.
Vlagatelji s podpisom svoje vloge potrjujejo, da niso v nobenem izmed položajev iz člena
93(1), člena 94 in člena 96(2)(a) finančne uredbe.
II.2.3 Merila izbora
II.2.3.1

Poslovna in finančna sposobnost

Predlogi, ki izpolnjujejo merila upravičenosti in merila za izključitev, se nato poglobljeno
ocenijo na podlagi poslovne in finančne sposobnosti organizacij vlagateljic.
To omogoča izvedbo ocene, ali:
- imajo organizacije vlagateljice strokovne kompetence in kvalifikacije za izvedbo

predlaganih dejavnosti (poslovna sposobnost).
Vlagatelji morajo v ta namen predložiti:
 poročilo o dejavnostih, ki zajema zadnji dve leti (približno deset strani na
poročilo o dejavnostih)28;
 življenjepis osebe ali oseb, pristojnih za celotno koordinacijo/izvajanje
predlaganega projekta v imenu vseh vključenih organizacij ali za izvajanje
delovnega programa organizacije (največ štiri strani na življenjepis).

28

Zadostuje uradno poročilo o dejavnostih. Zaradi pospešitve ocenjevanja se vlagateljem priporoča, da
predložijo povzetek v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku, če je to poročilo o dejavnostih napisano
v katerem drugem uradnem jeziku Evropske unije.
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-

organizacije vlagateljice morajo imeti stalne in zadostne finančne vire za izvajanje
predlaganih dejavnosti v celotnem obdobju trajanja projekta ali letu, za katero se
dodeli podpora, ter morajo prispevati k njihovemu financiranju (finančna sposobnost).

Vlagatelji morajo v ta namen predložiti:
 obrazec za finančno identifikacijo, ki je ustrezno izpolnjen in ga potrdi banka
(zahtevajo se izvirni podpisi).
Ta dokument je dostopen na naslednjem naslovu:
http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm
 obrazec o finančni sposobnosti za svojo državo.
Ta dokument je dostopen na naslednjem naslovu (glejte vsak posamezni sklop na tej
spletni strani):
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
 za vloge za podporo za akcijo, višjo od 25 000 EUR, bilanco stanja in izkaze
poslovnega izida za zadnje finančno leto, za katero so bili računovodski izkazi
zaključeni (in niso starejši od 18 mesecev).
 za vloge za podporo za delovanje bilanco stanja in izkaze poslovnega izida za
zadnje finančno leto, za katero so bili računovodski izkazi zaključeni (in niso
starejši od 18 mesecev).
Zadnji dve zahtevi ne veljata za:
javne organizacije in mednarodne organizacije javnega prava, ki so bile ustanovljene
na podlagi medvladnih sporazumov, in strokovne agencije, ki jih vzpostavijo take
organizacije.
II.2.3.2

Poročilo o zunanji reviziji, ki mora biti priloženo vlogi

Podpore za projekte (sklopi 1)
Če zahtevana podpora znaša 500 000 EUR ali več, mora biti vlogi med drugim priloženo
revizijsko poročilo, ki ga pripravi odobreni zunanji revizor, ki potrdi računovodske izkaze
za zadnje razpoložljivo leto (v nobenem primeru pa ne smejo biti starejši od 18
mesecev).
To se nanaša samo na računovodske izkaze (bilanca stanja in izkazi poslovnega izida)
vlagatelja (koordinatorja).
Operativne podpore (sklop 2)
Če zahtevana operativna podpora znaša 100 000 EUR ali več, mora biti vlogi med
drugim priloženo revizijsko poročilo, ki ga pripravi odobreni zunanji revizor, ki potrdi
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računovodske izkaze za zadnje razpoložljivo leto (v nobenem primeru pa ne smejo biti
starejši od 18 mesecev).
OPOMBA: Ta zahteva ne velja tako za javne organizacije in mednarodne organizacije
javnega prava kot tudi za srednješolske ali visokošolske ustanove in upravičence s
solidarno in individualno odgovornostjo v primeru sporazumov, ki vključujejo več
upravičencev.
II.2.4 Merila za dodelitev
Merila za dodelitev so podlaga za ocenjevanje umetniške in kulturne kakovosti
predlogov glede na splošne in posebne cilje programa ter cilj in značilnosti vsakega
sklopa. Merila za dodelitev so opredeljena za vsak sklop (glej drugi del).
Upravičene predloge oceni ocenjevalni odbor. Ocenjevalni odbor sestavljajo uradniki
Izvajalske agencije in Komisije, pomagajo pa mu neodvisni strokovnjaki iz držav, ki
sodelujejo v programu.29
Ocenjevalni odbor poda predlog za razdelitev podpor. Predlaga seznam organizacij ali
projektov, ki jim podpora pripada na podlagi prejetega števila točk pri ocenjevanju in
razpoložljivega proračuna.
II.3

Posvetovanje s programskim odborom in Evropskim parlamentom

Za projekte, ki spadajo v sklop 1.1, velja, da se seznam predlogov za sofinanciranje
predloži v presojo programskemu odboru, ki ga sestavljajo predstavniki držav
upravičenk, nato pa se posreduje Evropskemu parlamentu v skladu z njegovo pravico
do pregleda.
Ta posvetovalni postopek traja najmanj šest tednov.
II.4

Dodelitev podpore

Šele po končanem zgoraj navedenem postopku se lahko zaključi izbirni postopek in
objavi seznam predlogov, izbranih za sofinanciranje.
Znotraj omejitev razpoložljivih finančnih sredstev prejmejo podporo upravičeni predlogi z
največ doseženimi točkami.
Izbrani vlagatelji prejmejo sporazum o podpori ali sklep o podpori, v kateri je naveden
znesek dodeljene podpore Evropske unije, opredeljeni pa so tudi pogoji, pod katerimi je
podpora dodeljena (za dodatne informacije o sporazumu o podpori/sklepu o podpori glej
poglavje III.4).
II.5

Objava rezultatov izbora

Seznam izbranih predlogov se objavi na spletni strani Izvajalske agencije na naslovu:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Neuspešni vlagatelji prejmejo dopis, v katerem so navedeni doseženo število točk
njihovega predloga in razlogi, zakaj njihova vloga ni bila izbrana.
29

Neodvisni strokovnjaki so izbrani na podlagi stalnega razpisa za prijavo interesa.
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POGLAVJE III
III.1

Finančni in drugi pogoji

Finančni pogoji

Kot velja za vse podpore Evropske unije, se za sofinanciranje, dodeljeno na podlagi
programa Kultura, uporabljajo pravila finančne uredbe. Njihova uporaba je obvezna.
V tem poglavju so določena pravila, ki se uporabljajo za vse podpore v okviru programa
Kultura.
V drugem delu lahko najdete natančnejša pravila, ki se dodatno uporabljajo za vse
podpore, dodeljene na podlagi posameznih sklopov.
III.1.1 Znesek podpore
Dodeljeni znesek v nobenem primeru ne bo presegel zneska, za katerega je bila vloga
predložena.
Znesek, dodeljen na podlagi sporazuma o podpori/sklepa o podpori, je najvišji znesek, ki
ga v nobenem primeru ni mogoče zvišati.
Končni znesek podpore se izračuna po oceni končnega poročila ter ga je mogoče znižati
ob inšpekcijskem pregledu dejanskega izvajanja aktivnosti.
Bančni račun upravičenca in soorganizatorja (kjer je primerno) mora omogočati
identifikacijo zneskov, ki jih plača Izvajalska agencija.
III.1.2 Sofinanciranje
Z donacijo Evropske unije ni mogoče financirati vseh stroškov akcije. Vlagatelji morajo
dokazati svojo zavezanost akciji tako, da poleg podpore Evropske unije zagotovijo
dodatne vire financiranja. To je mogoče storiti na primer s pridobivanjem drugih
finančnih sredstev, dodajanjem lastnih virov ali zahtevki za podpore drugih organizacij
(npr. lokalnih, regionalnih ali nacionalnih organov, fundacij itd.). V končno poročilo mora
biti vključeno dokazilo o sofinanciranju. To pravilo ne vpliva na podpore, izračunane na
podlagi pavšala (glej poglavje III.3).
III.1.3 Prepoved dvojnega financiranja
Vsaka posamezna akcija ima pravico prejeti eno in samo eno podporo iz proračuna
Evropske unije za isto dejavnost. Organizaciji se v enem finančnem letu lahko dodeli
samo ena podpora za delovanje.
Organizacije, ki so vložile ali nameravajo vložiti vlogo za drugo podporo Evropske unije v
okviru programa Kultura ali katerega koli drugega programa Evropske unije, morajo to
jasno navesti v svoji vlogi in Izvajalsko agencijo obvestiti o rezultatu vzporedne vloge.
Če organizacija prejme podporo za delovanje in želi, da se ji dodeli tudi podpora za
dejavnost, je treba razlikovati dva primera:
1. Organizacija predlaga izvedbo posebne akcije izven svojih dejavnosti, kot so
predvidene v delovnem programu, ki mu je dodeljena podpora za delovanje, in ima
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orodja upravljanja in računovodstva, ki ji omogočajo zanesljivo in prepoznavno
upravljanje teh dveh operacij.
V tem primeru bodo stroški, ki jih ima organizacija pri izvajanju svojih različnih
dejavnosti, določeni glede na njihov namen, torej v proračunu poslovanja ali v proračunu
za posebno akcijo. Vendar stroški v okviru splošnih stroškov nikakor ne bodo mogli biti
kriti iz proračuna za posebno akcijo, saj jih krije že podpora za delovanje.
2. Organizacija predlaga izvedbo posebne akcije, ki spada v okvir njenih dejavnosti, kot
so predvidene v delovnem programu, ki je predmet podpore za delovanje.
V tem primeru stroški v okviru splošnih stroškov in stroškov osebja nikakor ne bodo
mogli biti kriti iz proračuna za posebno akcijo, saj jih krije že podpora za delovanje.
III.1.4 Obdobje upravičenosti – prepoved retroaktivnosti
Obdobje upravičenosti za izdatke, ki izhajajo iz izvajanja sofinancirane akcije, je
določeno v sporazumu o podpori/sklepu o podpori.
Podpore se ne morejo dodeljevati za nazaj za že končano(-e) akcijo(-e).
Podpora se lahko dodeli za akcijo, ki se je že začela, samo če lahko vlagatelj dokaže
potrebo po začetku dejavnosti pred podpisom sporazuma/sklepa. Datum začetka akcije
nikakor ne sme biti pred datumom začetka, ki je naveden v poglavju I.7 za posamezen
sklop Programa.
III.1.5 Nepridobitnost30
Dodeljene podpore, vključno s podporami za delovanje, ne smejo imeti namena ali
učinka ustvarjanja dobička. V praktičnem smislu to pomeni: če so vsi prihodki akcije višji
od vseh končnih stroškov te akcije, se po analizi končnega poročila podpora Evropske
unije skladno s tem zniža ob upoštevanju informacij iz sporazuma o podpori, ki jo je
podpisal upravičenec (člen 173 izvedbenih pravil finančne uredbe: „Proračun za akcijo
ali proračun za operativne stroške, ki se priloži vlogi, ima ob upoštevanju morebitnih
nihanj menjalnih tečajev (računovodskega tečaja) uravnotežene prihodke in odhodke ter
prikazuje stroške, ki so upravičeni do financiranja iz proračuna Skupnosti.“).
Zaradi dobička se lahko zahteva vračilo predhodno izplačanih zneskov.
To pravilo ne vpliva na projekte literarnega prevajanja (sklop 1.2.2), ki prejmejo podporo,
izračunano na podlagi pavšala (glej poglavje III.3.2).
III.1.6 Garancija
Izvajalska agencija lahko od katere koli organizacije, ki ji je bila dodeljena podpora,
najprej zahteva garancijo, s katero se omejijo finančna tveganja, povezana z izplačilom
iz naslova predfinanciranja.
Na podlagi analize obrazca o finančni sposobnosti in uradnih računovodskih izkazov
organizacije (glej poglavje II.2.3.1) Izvajalska agencija določi, ali je garancija potrebna.
30

Za dodatne podatke glej člen 165 izvedbenih pravil finančne uredbe o „pravilu o nedobičkonosnosti“.
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Z garancijo se banka ali finančna institucija, tretja stranka ali drugi upravičenci
nepreklicno zavezujejo, da bodo na prvi poziv poravnali obveznosti upravičenca.
Finančno garancijo v eurih (v nadaljevanju EUR) mora ob podpisu sporazuma o podpori
izdati pooblaščena banka ali finančna ustanova s sedežem v eni od držav članic. Če ima
upravičenec sedež v drugi državi, ki ni članica in sodeluje v programu, se lahko
Izvajalska agencija strinja, da garancijo izda banka ali finančna ustanova s sedežem v
tisti državi, če meni, da banka ali finančna ustanova ponujata enako varnost in
značilnosti, kot jih ponujajo banke ali finančne ustanove s sedežem v državi članici.
Garancija se lahko nadomesti s solidarnim poroštvom tretje osebe ali skupno garancijo
upravičencev akcije, ki so pogodbeniki istega sporazuma o podpori/sklepa o podpori.
Garancija se sprosti, ko se vnaprejšnje financiranje postopoma poračuna z vmesnimi
izplačili ali izplačili razlike upravičencu v skladu s pogoji iz sporazuma o podpori/sklepa o
podpori.
Če organizacija ne more zagotoviti garancije, lahko nadaljuje z uresničevanjem projekta,
a ob podpisu pogodbe ne prejme predhodnega financiranja.
Predhodno financiranje ji bo lahko izplačano med izvajanjem projekta in v skladu z
določbami sporazuma ali sklepa o podpori po predložitvi vmesnega poročila. Vmesno
poročilo mora vključevati vmesno poročilo o tehničnem izvajanju in vmesno finančno
poročilo (tj. računovodski izkazi, seznam faktur), s čimer se zagotovi pregled napredka
projekta z izvajalskega in finančnega vidika.
Ta zahteva se ne uporablja za javne organizacije in mednarodne organizacije, ki jih
ureja javno pravo, opisane v poglavju II.2.3.1.
III.2

Vrste podpor

V okviru programa Kultura obstajata dve vrsti podpor:
-

podpore za projekte: projekti večletnega sodelovanja (sklop 1.1), projekti
sodelovanja (sklop 1.2.1), projekti literarnega prevajanja (sklop 1.2.2), projekti
kulturnega sodelovanja s tretjimi državami (sklop 1.3.5), podpora evropskim
kulturnim festivalom (sklop 1.3.6) in projekti sodelovanja med organizacijami, ki
se ukvarjajo z analizo kulturne politike (sklop 3.2). Projekti so akcije z omejenim
trajanjem, med katerim se izvajajo predlagane posebne dejavnosti. Stroški
projekta se morajo neposredno nanašati na izvajanje predlaganih posebnih
dejavnosti.

-

podpore za operativne stroške (strukturna podpora) organizacije, ki je dejavna na
področju kulture na evropski ravni (sklop 2). Podpore za delovanje se razlikujejo
od podpor za projekte, saj zagotavljajo finančno podporo za stroške, ki so
potrebni za ustrezno izvajanje običajnih in stalnih dejavnosti organizacije. Ti
stroški vključujejo stroške osebja, internih sestankov, publikacij, obveščanja in
razširjanja, potovanj, povezanih z izvajanjem delovnega programa, najemnine,
amortizacije ter druge stroške, ki so neposredno povezani z delovnim programom
organizacije.
26

maj 2010
III.3

Kako se podpora izračuna?

Podpora se izračuna na podlagi:
- podrobnega proračuna (glej poglavje III.3.1),
ali
- pavšalnega financiranja31 (glej poglavje III.3.2).
III.3.1 Financiranje na podlagi proračuna
Podpore na podlagi proračuna se izračunajo na podlagi uravnotežene in podrobne
ocene proračuna v eurih. Vlagatelji iz držav zunaj „evrskega območja“ morajo uporabiti
uradni menjalni tečaj za euro (računovodski tečaj), ki ga objavi Generalni direktorat
Komisije za proračun32, in sicer za mesec pred oddajo njihove prijave.
Izračun končnega zneska podpore temelji na podrobnem končnem finančnem poročilu,
ki mu je priložena dokumentacija o izdatkih in prejemkih.
Najvišja podpora ne sme preseči najvišje stopnje upravičenih stroškov za zadevno
akcijo. Za različne sklope obstajajo različne najvišje podpore. Za podrobnejše
informacije glej posamezne sklope v drugem delu.
Skladno s tem je treba določen odstotek skupnih ocenjenih upravičenih izdatkov
(odvisno od specifične akcije) financirati iz virov, ki niso proračun Evropske unije.
Vlagatelji morajo predložiti dokaz, da se preostanek skupnih stroškov akcije krije iz
sofinanciranja.
Proračun, priložen prijavnemu obrazcu, mora imeti uravnotežene prihodke in izdatke ter
jasno razvidne stroške, ki so upravičeni do financiranja iz proračuna EU.
Vlagatelj mora na ustreznem mestu v prijavnem obrazcu in/ali proračunu navesti vire in
zneske vsakega drugega financiranja, ki ga je prejel ali zanj zaprosil v istem finančnem
letu za iste akcije ali za katere koli druge akcije in za redne dejavnosti. Za sklop 1 je
treba navesti prihodke, ustvarjene s projektom, finančne prispevke soorganizatorjev (kot
je navedeno v pooblastilih) in financiranje s strani pridruženih partnerjev, sponzorjev itd.
Dokaz o zneskih sofinanciranja, ki so na dan oddaje že zajamčeni, je treba poslati s
prijavno dokumentacijo. Zajamčene zneske sofinanciranja je treba navesti na strani
prihodkov v proračunu (poglavje 3.b za podpore za akcije, poglavje 2 za podpore za
delovanje).
Zneske sofinanciranja, ki na dan oddaje še niso zajamčeni, je treba navesti v poglavju
3.a proračuna za podpore za akcije (stran prihodkov, samofinanciranje koordinatorja) ali
31
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v poglavju 2 proračuna za podpore za delovanje.
Upravičenci, in v primeru projektov, predstavljenih v okviru sklopov 1.1, 1.2.1, 1.3.5 in
3.2, soorganizatorji, se zavezujejo, da bodo akcije izvajali, kot je navedeno v vlogi za
podporo. Za vse spremembe akcije je treba pridobiti predhodno soglasje Izvajalske
agencije. Vključitev izdatkov, ki niso navedeni v vlogi za podporo, v končno finančno
poročilo lahko pripelje do tega, da Izvajalska agencija zahteva vrnitev celotne podpore
ali njenega dela.
III.3.1.1

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški akcije so stroški, ki dejansko nastanejo
soorganizatorju (kadar je to ustrezno) in izpolnjujejo naslednja merila:

upravičencu

ali

-

nastanejo med trajanjem akcije, kot je navedeno v sporazumu o podpori/sklepu o
podpori, razen stroškov, ki se nanašajo na končna poročila in potrdila o finančnih
poročilih akcije in z njimi povezane računovodske izkaze;

-

so povezani s predmetom sporazuma in so navedeni v oceni celotnega
proračuna akcije;

-

so potrebni za izvajanje akcije, ki je predmet podpore;

-

so prepoznavni in preverljivi, predvsem pa so zabeleženi v računovodskih
evidencah upravičenca in določeni v skladu z veljavnimi računovodskimi
standardi države, v kateri ima upravičenec sedež, ter določeni v skladu z
običajnimi praksami stroškovnega računovodstva upravičenca;

-

izpolnjujejo zahteve veljavne davčne in socialne zakonodaje;

-

so sprejemljivi, utemeljeni in izpolnjujejo zahteve
poslovodenja, zlasti glede gospodarnosti in učinkovitosti.

dobrega

finančnega

Notranji računovodski in revizijski postopki upravičenca ali soorganizatorja morajo
omogočati neposredno uskladitev stroškov in prihodkov, izkazanih v zvezi z akcijo, v
ustreznih računovodskih izkazih in dokazilih.
Upravičeni stroški so razdeljeni v dve glavni kategoriji:
Upravičeni neposredni stroški
Upravičeni neposredni stroški so stroški, ki se neposredno nanašajo na izvajanje akcije
in jih je zato mogoče neposredno knjižiti k akciji. To vključuje zlasti:
-

stroške osebja, dodeljenega akciji, vključno s plačami, prispevki za socialno
varnost in drugimi predpisanimi stroški, vključenimi v njihove plače, če ti stroški
ne presegajo povprečnih stopenj, ki ustrezajo običajni politiki plač upravičenca ali,
po potrebi, soorganizatorja;
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Za osebje, ki le delno sodeluje pri akciji, je upravičen samo odstotek
dodeljenega časa. Sodelovanje osebja pri akciji je treba dokazati s pogodbami o
začasni dodelitvi, opisi dela, evidencami prisotnosti (tj. časovnicami) ali katerimi
koli drugimi dokazili. Ustrezni stroški plač za osebje nacionalnih uprav so
upravičeni, če so povezani s stroški dejavnosti, ki jih ustrezen javni organ ne bi
izvajal, če se zadevna akcija ne bi začela izvajati.
Opozorilo: za več akcij obstajajo zgornje meje za stroške osebja, ki jih lahko
najdete v prijavnem obrazcu za posamezni sklop.
-

potni stroški in dnevnice in/ali nadomestila za osebje, vključeno v delovanje in
izvajanje akcije. Ti morajo biti v skladu z običajno prakso upravičenca glede
potnih stroškov ali, kadar je primerno, prakso soorganizatorjev. Če se šteje, da so
ti stroški potratni, se znižajo in omejijo v skladu z lestvicami, ki jih letno odobri
Evropska komisija.33

-

stroški najema ali nakupa trajne opreme (nove ali rabljene). Zadevno opremo je
treba amortizirati v skladu z davčnimi in računovodskimi pravili, ki se uporabljajo
za upravičence in, kadar je primerno, za soorganizatorje, in so na splošno
sprejemljivi za opremo iste vrste. Upoštevata se lahko le delež amortizacije
opreme, ki ustreza trajanju akcije, in stopnja dejanske uporabe za namene akcije,
razen če narava in/ali okvir njene uporabe utemeljujeta drugačno obravnavo;

-

stroški potrošnega materiala in zalog;

-

stroški pridobitve potrdila o končnih finančnih poročilih in stroški revizijskega
poročila letnih računovodskih izkazov, če je primerno (glej poglavje III.7);

-

stroški, ki izhajajo iz pogodb, ki jih dodeli upravičenec ali soorganizatorji za
namene izvajanja akcije (oddajanje del podizvajalcem in dodelitev pogodb za
javna naročila ali pogodb o storitvah; glej poglavje III.5);

-

stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev, ki jih nalaga izvajanje akcije (razširjanje
informacij, posebno ocenjevanje akcije, revizije, prevodi, razmnoževanje itd.), po
potrebi vključno s stroški vseh finančnih storitev (zlasti stroški finančnih garancij).

33

Dodatni podatki o dnevnicah so na voljo na spletni strani Izvajalske agencije.
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Opomba I:
Za akcije, ki vključujejo stroške, povezane s tretjo državo (tj. stroške, povezane s
fizičnimi osebami, ki so državljani tretje države, organizacijami s sedežem v tretji
državi in dejavnostmi, ki potekajo v tretji državi), zadevni stroški, ki nastanejo
upravičencu in/ali soorganizatorju, ne smejo presegati 15 % celotnega
upravičenega proračuna.
To pravilo se ne uporablja za projekte, predložene v okviru sklopa 1.3.5, Projekti
kulturnega sodelovanja s tretjimi državami.
Opomba II:
Stroški, ki nastanejo pridruženim partnerjem, in stroški, ki nastanejo partnerjem v
tretji državi, niso upravičeni, razen če jih neposredno plača ali povrne
upravičenec in/ali soorganizator.
Upravičeni posredni stroški (administrativni/operativni stroški)
To so splošni administrativni/operativni stroški, ki nastanejo upravičencu ali, kadar je
primerno, soorganizatorjem in jih je mogoče pripisati akciji.
Samo pri projektih velja, da je znotraj posrednih stroškov upravičen pavšalni znesek, ki
ne presega 7 % upravičenih neposrednih stroškov. Poleg tega se za večletne projekte
sodelovanja (sklop 1.1) uporablja druga zgornja meja. Posredni stroški v celotnem
obdobju trajanja akcije ne smejo preseči 180 000 EUR.
Pri projektih posredni stroški niso upravičeni, če upravičenec ali, kadar je primerno,
soorganizatorji prejmejo tudi podporo za delovanje, dodeljeno iz proračuna Evropske
unije.
Neupravičeni stroški
-

donos kapitala;
dolgovi in stroški dolžniške obveznosti;
rezervacije za izgube ali morebitne prihodnje obveznosti;
plačilo dolgovanih obresti;
dvomljivi dolgovi;
tečajne izgube (izgube računovodskega tečaja);
DDV, razen če upravičenec dokaže, da ga ne more dobiti povrnjenega;
prijavljeni stroški, ki so bili kriti v okviru drugega projekta ali delovnega programa,
ki prejema podporo Evropske unije;
čezmerni ali nepotrebni izdatki;
prispevki v naravi (glej glosar).

III.3.2 Pavšalno financiranje
Pavšalni zneski so bili uvedeni, da bi se za upravičence poenostavil postopek
financiranja. Na podlagi rezultatov pavšalnih zneskov bodo le-ti ocenjeni in jih bo
mogoče nadgraditi ali spremeniti.
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Po tem sistemu se podpora izračuna bodisi:
-

na podlagi fiksnega zneska (do najvišjega zneska) na stran izvirnega besedila
pri projektih literarnega prevajanja (sklop 1.2.2);

-

bodisi na podlagi fiksnega zneska (do najvišjega zneska) na osebo, ki dela pri
izvajanju delovnega programa organizacije – podpora organizacijam, dejavnim na
področju kulture na evropski ravni (sklop 2, podpore za delovanje).

Fiksni zneski na stran ali osebo se uporabljajo kot način izračuna, s katerim se določi
najvišji znesek podpore. Odločitev, kako v največji možni meri uporabiti podporo za
izvajanje projekta ali delovnega programa, je odgovornost upravičenca. Zahteva se
poenostavljen proračun, ni pa treba predložiti razdelanega finančnega načrta.
Tabela za izračun podpore, ki je vključena v posebne prijavne obrazce, omogoča
samodejni izračun možne podpore.
III.4

Sporazum o podpori ali sklep o podpori

Podpora Evropske unije za uspešne predloge ima obliko sporazuma o podpori ali sklepa
o podpori, sklenjenega med Izvajalsko agencijo in upravičencem.
III.4.1 Sporazum o podpori
Sporazum o podpori (v dveh izvirnikih), sestavljen v eurih, določa določbe in pogoje, s
katerimi se ureja podpora. Med obdobjem upravičenosti akcije se lahko dopolni.
Sporazum o podpori je lahko enoleten ali večleten. Posebna oblika večletnega
sporazuma je okvirni sporazum o partnerstvu. Z okvirnim sporazumom o partnerstvu se
opredeli partnerstvo med Izvajalsko agencijo in partnerjem za obdobje treh let, kar
izbrani organizaciji omogoči doseganje dolgoročnih ciljev. Okvirni sporazum o
partnerstvu se uporablja za sklopa 1.3.6 (festivali) in 2 (podpore za delovanje) in se
izvaja prek posebnih letnih sporazumov.
III.4.2 Sklep o podpori
Sklep o podpori je enostranski akt, s katerim se podpora dodeli upravičencu. Razlog, da
se sporazum o podpori nadomesti s sklepom, je poenostavitev postopkov. V nasprotju s
sporazumom o podpori upravičencu sklepa ni treba podpisati in lahko takoj ob prejemu
le-te začne izvajati akcijo. S sklepom se tako pospeši upravni postopek.
-

Sklepi o podpori se uporabljajo za projekte literarnega prevajanja (sklop 1.2.2).

Vzorec sporazuma o podpori (za projekte ali delovanje), okvirnega sporazuma o
partnerstvu in sklepa o podpori so na voljo na spletni strani Izvajalske agencije.
III.4.3 Obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o podpori in sklepa o podpori
S predložitvijo prijavnega obrazca za pridobitev podpore se organizacija vlagateljica
zavezuje vsem pogojem, navedenim v tistem delu vodnika po programu, ki se nanaša
na specifično akcijo vlagatelja, prav tako pa tudi splošnim pravilom iz tega poglavja
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vodnika po programu, vključno s splošnimi pogoji, ki so priloženi sporazumu o
podpori/sklepu o podpori.
Vse spremembe načrtovanih dejavnosti je treba pisno predložiti Izvajalski agenciji, da jih
predhodno odobri. Dovoljene niso nikakršne spremembe, ki vplivajo na spremembo
osnovnega koncepta načrtovanih dejavnosti.
III.4.4 Spoštovanje rokov
Če želi upravičenec odložiti izvedbo ene ali več aktivnosti, ki se tako končajo pozneje,
kot je določeno v sporazumu o podpori/sklepu o podpori, mora Izvajalski agenciji
predložiti uradni zahtevek. Pojasniti mora, zakaj je prišlo do zamude, in navesti predlog
spremenjene časovnice. Izvajalska agencija zahtevke prouči in če jih odobri,
upravičencu pošlje aneks k sporazumu o podpori/sklepu o podpori. Zahtevki za
podaljšanje, ki bi preseglo tri mesece, se običajno ne odobrijo. Končnega datuma za
sklop 2 (podpore za delovanje) ni mogoče podaljšati, saj je povezan s finančnim letom.
III.5

Pogodbe o izvajanju del / oddajanje del podizvajalcem

III.5.1 Opredelitev
Zlasti za namene točke III.3.1.1 oddajanje del podizvajalcem pomeni katero koli storitev,
ki jo za prejemnika podpore ali, v primeru skupnega projekta, soorganizatorja, proti
plačilu opravi fizična ali pravna oseba, ki ima ločeno pravno osebo od prejemnika
podpore ali soorganizatorjev.
V skladu s to opredelitvijo se katera koli storitev, ki jo opravi pridruženi partner
prejemnika podpore ali soorganizatorja, šteje kot oddajanje del podizvajalcem.
Nasprotno pa se brez poseganja v gornjo opredelitev, storitve, ki jih opravijo naslednje
osebe, ne štejejo kot oddajanje del podizvajalcem, ne glede na povezavo, ki jo imajo z
prejemnikom podpore ali soorganizatorji:
- javni organi,
- umetniki, predavatelji ali govorniki.
III.5.2 Omejitve oddajanja del podizvajalcem
Upravljanje akcije in zlasti (toda ne izključno) njeno načrtovanje, priprava, izvajanje,
usklajevanje, spremljanje, priprava poročil, kot tudi upravljanje odnosov med
koordinatorjem in partnerji ter med partnerji samimi, se pod nobenimi pogoji ne more
oddati podizvajalcem.
Kot je opisano v poglavju II.2.3.1 pričujočega vodnika mora imeti prejemnik podpore ali
soorganizator potrebne zmogljivosti, da sam izvaja akcijo in jo nadzoruje.
Nasprotno pa zgornje omejitve ne izključujejo, da prejemnik podpore ali soorganizator
ne uporabi možnosti oddaje del podizvajalcem, kadar gre za posebne tehnične storitve,
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ki zahtevajo posebne sposobnosti (v zvezi z pravnim, računovodskim, davčnim ali
kadrovskim področjem itd.). Stroški, ki jih ima prejemnik podpore ali soorganizator za te
vrste storitev, se zato lahko štejejo kot upravičeni stroški, pod pogojem, da so v skladu z
vsemi drugimi merili finančne uredbe, ki se uporablja za proračun Unije, ter poglavja
III.3.1.1 tega vodnika in še zlasti, da so nujna za izvajanje akcije.
III.5.3 Pogoji pod katerimi lahko upravičenec in/ali soorganizatorji oddajo dela
podizvajalcem
Če je za izvedbo akcije nujno podizvajanje ali dodelitev pogodbe o javnih naročilih ali
storitvah, morajo upravičenec ali po potrebi njegovi soorganizatorji pridobiti konkurenčne
ponudbe možnih kandidatov (vsaj 5 ponudb), če vrednost pogodbe o javnih naročilih
presega 60 000 EUR, in skleniti pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, pri čemer
spoštujejo načeli preglednosti in enake obravnave možnih izvajalcev ter se skrbno
izogibajo navzkrižju interesov.
Celotni znesek pogodbe o javnih naročilih ne sme presegati ene tretjine dodeljene
podpore Evropske unije.
Upravičenec in po potrebi njegovi soorganizatorji morajo jasno dokumentirati postopek
javnega razpisa, predložiti izvod ustreznih dokumentov skupaj s končnim poročilom ob
zaključku akcije in te dokumente hraniti zaradi kontrole v primeru revizije.
Celotni znesek pogodb o javnih naročilih ne sme presegati polovice dodeljene podpore
Evropske unije.
III.6

Obveznosti poročanja

Nadaljnja predplačila (razen tistih, ki so bila izplačana ob podpisu sporazuma/sklepa o
podpori) in izplačilo ostanka podpore se izvedejo, ko Izvajalska agencija pregleda in
odobri vmesno ali končno finančno poročilo in dokazila o izdatkih ter odobri vmesno ali
končno poročilo o izvajanju akcije. Za končno izplačilo morajo upravičenci predložiti
zahtevek za izplačilo. Dodatne informacije so na voljo v poglavju III.8, upoštevati pa je
treba tudi ustrezne dodatne zahteve, ki so navedene za vsakega izmed različnih sklopov
pod naslovom „Način izplačila“.
III.7

Potrdila o končnih finančnih poročilih

Za sklope 1.1, 1.2.1, 1.3.5, 1.3.6 in 3.2 mora končna finančna poročila (priloga III in
seznam računov) potrditi pooblaščeni in neodvisni zunanji revizor ali v primeru javnih
organizacij neodvisni strokovno usposobljeni javni uslužbenec.
Priloži se zahtevku za končno izplačilo, ki ga vloži upravičenec, in vsebuje naslednje
določbe:
„Stroški, ki jih je upravičenec/soorganizatorji navedel v finančnem poročilu, na katerem
temelji zahtevek za izplačilo, so resnični, točno evidentirani in upravičeni v skladu z
določbami sporazuma o podpori/sklepa o podpori.“
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III.8

Zunanje revizijsko poročilo

Revizijsko poročilo za finančna poročila in z njimi povezane računovodske izkaze
koordinatorja (za sklope 1.1, 1.2.1, 1.3.5, 1.3.6 in 3.2)/izbrane organizacije (za druge
sklope) je obvezno za izplačila razlike v naslednjih primerih:
(a) podpora za akcijo v vrednosti 750 000 EUR ali več,
(b) podpore za delovanje v vrednosti 100 000 EUR ali več.
Za projekte, ki ne spadajo v zgornji dve kategoriji, se zahteva le potrdilo za finančna
poročila.
III.9

Plačilni postopki

Predfinanciranje
Prvo izplačilo iz naslova predfinanciranja se upravičencu nakaže v 45 dneh od datuma,
ko Izvajalska agencija podpiše sporazum o podpori in so prejete vse zahtevane
garancije, če je to ustrezno. Predfinanciranje se lahko razdeli v več obrokov. Za več
informacij glej določbe posameznih sklopov.
Pri sklepih o podpori mora upravičenec s pisnim obvestilom potrditi svojo namero o
izvedbi akcije v desetih koledarskih dneh od prejema obvestila o sklepu o podpori.
Izplačilo iz naslova predfinanciranja bo izvedeno v 45 dneh po prejemu te potrditve in,
če je to ustrezno, v 45 dneh po datumu prejema vseh potrebnih garancij. Če Izvajalska
agencija ne prejme pisne potrditve, se bo izvedlo eno samo izplačilo na podlagi
končnega poročila.
Namen predplačila je zagotoviti denarni tok upravičencu in, kadar je ustrezno,
soorganizatorjem.
Če predplačilo, vplačano na bančni(-e) račun(-e) upravičenca in soorganizatorjev (kadar
je to ustrezno), povzroči nastanek obresti ali enakovrednega dobička v skladu z
zakonodajo države, v kateri je odprt račun, in če je znesek predfinanciranja višji od
50 000 EUR, Izvajalska agencija zahteva vračilo takih obresti.
Končno izplačilo
Izvajalska agencija določi znesek končnega izplačila, ki se nakaže upravičencu na
podlagi končnega poročila.
Kadar je to ustrezno, se od upravičenca zahteva povračilo vseh presežnih zneskov, ki jih
je Izvajalska agencija izplačala. Glej določbe posameznih sklopov.
Če ima upravičenec sedež v državi zunaj „evrskega območja“, je treba izdatke
preračunati v eure z uporabo uradnega menjalnega tečaja34 (računovodskega tečaja) za
euro in po naslednjih pravilih:
34

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
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Za sklop 1:
Če je obdobje upravičenosti, določeno s sporazumom/sklepom o podpori, dolgo 12
mesecev ali manj: uporabi se menjalni tečaj meseca, v katerem mora biti predloženo
končno poročilo.
Če je obdobje upravičenosti, določeno s sporazumom/sklepom o podpori, dolgo več kot
12 mesecev in je predvideno eno samo predfinanciranje: uporabi se menjalni tečaj
meseca, ki je sredi obdobja upravičenosti.
Če je obdobje upravičenosti, določeno s sporazumom/sklepom o podpori, dolgo več kot
12 mesecev in sta predvideni dve predfinanciranji: uporabi se menjalni tečaj meseca, v
katerem je bil predložen zahtevek za drugo predfinanciranje .
Če koordinatorju ali enemu od soorganizatorjev iz „evrskega območja“ nastanejo stroški
v drugi valuti (na primer za potovanje v državo zunaj „evrskega območja“), je referenčni
mesec za menjalni tečaj tisti, v katerem je bilo plačilo izvedeno.
Za sklop 2:
Uporabi se menjalni tečaj sedmega meseca proračunskega leta.
III.10 Revizije
Odobreni projekti so lahko predmet revizije. Odgovorna oseba v organizaciji se zaveže,
da bo zagotovila dokazila o ustrezni porabi podpore Evropske unije. Izvajalska agencija,
Evropska komisija in Računsko sodišče Evropskih skupnosti ali organ, ki ga pooblastijo,
lahko preverijo porabo podpore kadar koli med veljavnostjo sporazuma o podpori/sklepa
o podpori in v petih letih po datumu končnega izplačila.
III.11 Prepoznavnost, obveščanje javnosti, raba in razširjanje rezultatov
III.11.1

Prepoznavnost in obveščanje javnosti

Vse financirane dejavnosti morajo prispevati k promociji programa. Večanje
prepoznavnosti pomeni, da mora biti pri akcijah in produktih, financiranih v okviru
programa, jasno navedeno, da so prejeli podporo Evropske unije. Tudi pri komuniciranju
z mediji je treba to podporo jasno navesti.
Upravičenci in soorganizatorji morajo pred in med izvajanjem svojih akcij uporabiti vse
možnosti za zagotavljanje ustrezne medijske pokritosti (lokalne, regionalne, nacionalne,
mednarodne).
Cilj je zagotoviti, da se vsi udeleženci zavedajo dejstva, da so vključeni v program
Kultura, obenem pa pokazati širši javnosti, da Evropska unija podpira kakovostno akcijo,
ki javnost neposredno zadeva.
Prepoznavnost je treba zagotoviti zlasti med trajanjem akcije, zato jo je treba vključiti v
fazi načrtovanja akcije. Koordinator in soorganizatorji morajo jasno navesti podporo
Evropske unije v vseh publikacijah ali v zvezi z akcijami, za katere se podpora uporablja.
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Poleg tega morajo ime in logotip Evropske unije, Evropske komisije in programa Kultura
objaviti na vidnem mestu v vseh svojih publikacijah, na plakatih, v programih in drugih
produktih, ustvarjenih v okviru ene ali več sofinanciranih akcij.
Podpora upravičencu se lahko sorazmerno zniža, če se ta zahteva ne upošteva v celoti.
Imena in logotipe je mogoče prenesti s spletne strani:
http://eacea.ec.europa.eu/about/logos_en.htm
Upravičenci dovolijo Izvajalski agenciji in Komisiji, da objavita naslednje informacije,
namenjene obveščanju javnosti o programu:
-

ime in naslov koordinatorja in soorganizatorjev;
dodeljeni znesek in stopnjo sofinanciranja;
vsebino sofinancirane akcije;
povzetek doseženih rezultatov;
jedrnato predstavitev sofinancirane akcije in njenega pomena, namenjeno splošni
javnosti. To predstavitev predložijo vlagatelji ob oddaji vloge in jo posodobijo po
zaključku akcije;
fotografije in drug material za promocijo in obveščanje o podprtem projektu.

III.11.2

Raba in razširjanje rezultatov

Rabo in razširjanje rezultatov akcije je mogoče opredeliti kot proces, ki se izvaja z
namenom, da se optimizira vrednost in poveča vpliv akcije ter zagotovi, da ima od nje
korist kar največ oseb.35
Oblikovano je bilo spletno orodje EVE za širjenje informacij o projektih, financiranih v
okviru programov Izobraževanja in Kulture, ter razširjanje rezultatov teh projektov.
V ta namen ima vsak projekt prostor, ki mu je na platformi na voljo za predstavitev
projekta in objavo rezultatov.
Naslov platforme, ki je na voljo od marca 2009: www.ec.europa.eu/eve
Vsak projekt, ki ga podpira ta program, si mora ustrezno prizadevati za zagotavljanje
rabe projektnih rezultatov. Vsi vključeni izvajalci morajo izvajati dejavnosti, katerih cilj je
doseganje vidnejših, bolj prepoznavnih in trajnostnih projektnih rezultatov.
V ta namen morajo pripraviti gradiva, kot so letaki, DVD-ji, spletne strani, publikacije itd.,
ki omogočajo lažje razširjanje in rabo rezultatov. Za zagotovitev promocije programa
Kultura in omogočanje večje prepoznavnosti podprtih akcij, morajo upravičenci na
zahtevo Evropske komisije ali Izvajalske agencije predložiti vsaj tri visoko resolucijske
fotografije (300 dpi), ki ponazarjajo njihov projekt.

35

Popolnejši glosar o dejavnostih razširjanja in rabe rezultatov je na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/glossary_en.html
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Zaradi teh dejavnosti se bodo rezultati projekta tudi po njegovem zaključku še naprej
uporabljali in pozitivno vplivali na čim več državljanov.
S tem, ko bodo upravičenci in soorganizatorji (kadar je to ustrezno) načrtovali rabo
rezultatov kot del svojega(-ih) projekta(-ov), bodo izboljšali kakovost svojega dela in
dejavno prispevali k splošnemu učinku programa.
Pri ocenjevanju kakovosti vlog bosta upoštevana oba vidika – prepoznavnost in raba
rezultatov.
Pri projektih večletnega sodelovanja je treba v proračunu načrtovati eno potovanje letno
v Bruselj ali kateri koli drug kraj, ki ga določi Komisija ali Izvajalska agencija, kjer se na
povabilo Agencije ali Komisije predstavijo projektne aktivnosti. Stroške tega potovanja je
treba vključiti v proračun že v fazi prijave.
III.12 Iskanje partnerjev in informacij o doslej financiranih akcijah
Informacije o organizacijah in dejavnostih, ki so bile doslej financirane v okviru
programov za kulturo, so na voljo na naslednjih spletnih straneh:
za program Kultura (2007–2013):
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
za program Kultura 2000 (2000–2006):
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
III.13 Pravna podlaga
Za vodenje in financiranje programa se uporabljajo naslednji predpisi in vse njihove
morebitne prihodnje posodobitve ali spremembe:
-

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 478/2007 z dne 23. aprila 2007 o spremembi
Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002, ki določa podrobna pravila za izvajanje
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za
splošni proračun Evropskih skupnosti;

-

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002, kakor je
bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 1261/2005 in Uredbo
Komisije št. 1248/2006 z dne 7. avgusta 2006 (izvedbena pravila finančne
uredbe);

-

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1855/2006/ES z dne 12. decembra
2006 o uvedbi programa Kultura (2007–2013), objavljen v Uradnem listu EU, L
372, 27.12.2006.
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DRUGI DEL POSEBNI SKLOPI
POGLAVJE IV
IV.1

Projekti sodelovanja (sklop 1.1, 1.2.1 in 1.3.5)

Uvod

Projekte večletnega sodelovanja (sklop 1.1), projekte sodelovanja (sklop 1.2.1) in
projekte sodelovanja s tretjimi državami (sklop 1.3.5) je mogoče izvajati v vseh sektorjih
kulture. Namen teh projektov je uveljaviti Evropejcem skupen kulturni prostor, da bi
spodbudili zavest o evropskem državljanstvu. Projekti sodelovanja s tretjimi državami
morajo poleg tega vzpostavljati razumevanje med evropsko kulturo in kulturami tretjih
držav.
Kdo je koordinator, soorganizator, pridruženi partner in partner v tretjih državah?
Kulturni izvajalci so lahko vključeni v izvajanje projektov večletnega sodelovanja in
projektov sodelovanja v naslednjih funkcijah:
-

koordinator: kulturni izvajalec iz države upravičenke, ki prevzame vlogo
koordinatorja med izvajanjem projekta. S to vlogo se prenese nanj splošna
odgovornost za izvajanje akcije v skladu s sporazumom o podpori ter dejanska in
bistvena vključenost v načrtovanje, izvajanje in financiranje projekta. Koordinator
deluje kot pravni sopodpisnik sporazuma o podpori;

-

soorganizator: kulturni izvajalec iz države, ki sodeluje v programu, vključen v
načrtovanje in izvajanje projekta ter sodeluje pri njegovem financiranju. V prijavnem
obrazcu mora biti vključenost vsakega soorganizatorja jasno navedena;
Poleg tega mora vsak soorganizator podpisati pooblastilo, s katerim podpisnik
pooblašča koordinatorja, da med izvajanjem projekta deluje v njegovem imenu in za
njegov račun, in se zavezati za znesek svojega finančnega prispevka za projekt.
Podpisana pooblastila vseh soorganizatorjev se priložijo vlogi in ob izbiri projekta
sporazumu o podpori.
Zgolj dobava blaga ali storitev, povezanih s projektom, na podlagi pogodbe ali brez
nje, se ne šteje za skladno z opredeljeno vlogo soorganizatorja;

-

pridruženi partner: kulturni izvajalec iz države, ki sodeluje v programu, ali tretje
države, ki sodeluje pri izvajanju predlaganih projektnih dejavnosti, vendar ne v
enakem obsegu in na enaki ravni sodelovanja kot soorganizator. Zlasti mu ni treba
finančno sodelovati pri projektu. Stroški, ki nastanejo pridruženim partnerjem, niso
upravičeni, razen če jih koordinator in/ali soorganizatorji neposredno plačajo ali
povrnejo;

-

partner v tretji državi (sklop 1.3.5): da se kulturni izvajalec obravnava kot partner v
izbrani tretji državi, mora imeti svoj pravni sedež v izbrani tretji državi, sodelovati pri
načrtovanju in izvajanju predlaganih aktivnosti ter podpisati sporazum o sodelovanju.
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Stroški, ki nastanejo partnerju(-em) v tretji državi, niso upravičeni, razen če jih
koordinator in/ali soorganizatorji neposredno plačajo ali povrnejo.
IV.2

Predložitev vlog

Do kdaj oddati vlogo?
Vloge se lahko pošljejo vsako leto najpozneje do datuma, določenega v koledarju iz
poglavja I.8.
Kako oddati vlogo?
Glej poglavje II.
IV.3

Posamezna merila upravičenosti

IV.3.1 Projekti večletnega sodelovanja (sklop 1.1)
Da bi bile upravičene, morajo vloge izpolnjevati posamezna merila, našteta spodaj (za
merila upravičenosti, skupna vsem sklopom programa; glej poglavje II.2.1).
IV.3.1.1

Upravičeni kandidati

Upravičene so samo javne36 ali zasebne organizacije, ki so pravna oseba in opravljajo
glavno dejavnost na kulturnem področju (kulturni in ustvarjalni sektorji) ter imajo sedež v
eni od držav, ki sodelujejo v programu.
IV.3.1.2

Upravičeni projekti

Da bi bili upravičeni, morajo projekti:
-

trajati od najmanj 36 do največ 60 mesecev;

-

vključevati koordinatorja in najmanj pet soorganizatorjev, skupaj iz šestih različnih
držav, ki sodelujejo v programu;

-

temeljiti na sporazumu o sodelovanju med vključenimi soorganizatorji in
koordinatorjem. V tem dokumentu, ki ga podpišejo koordinator in soorganizatorji, je
opisano njihovo sodelovanje;

-

za vsakega soorganizatorja vsebovati podpisano pooblastilo, ki vključuje zahtevane
obveznosti;

36

Kot javna organizacija se šteje vsaka organizacija, katere del stroškov se po zakonu financira iz
državnega proračuna, bodisi s strani centralne, regionalne ali lokalne oblasti. To pomeni, da so stroški te
organizacije kriti iz sredstev javnega sektorja, pridobljenih z obdavčevanjem, globami ali zakonsko
urejenimi pristojbinami, ne da bi organizaciji bilo treba iti skozi postopek prijave, v katerem ji morda ne bi
uspelo pridobiti sredstev. Organizacij, katerih obstoj je odvisen od državnega financiranja in prejemajo
podpore vsako leto, vendar obstaja vsaj teoretična možnost, da v določenem letu ne bodo uspele pridobiti
denarnih sredstev, Agencija ne obravnava kot javne, ampak kot zasebne organizacije.
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-

zahtevati podporo v višini od najmanj 200 000 do največ 500 000 EUR za vsako leto
dejavnosti;

-

predložiti uravnotežen proračun (izdatki = prihodki) in upoštevati najvišjo zgornjo
mejo sofinanciranja EU, ki je 50 % celotnega upravičenega proračuna.

IV.3.2 Projekti sodelovanja (sklop 1.2.1)
Da bi bile upravičene, morajo vloge izpolnjevati posamezna merila, našteta spodaj (za
merila upravičenosti, skupna vsem sklopom programa, glej poglavje II.2.1).
IV.3.2.1

Upravičeni kandidati

Upravičene so samo javne34 ali zasebne organizacije, ki so pravna oseba in opravljajo
glavno dejavnost na kulturnem področju (kulturni in ustvarjalni sektorji) ter imajo sedež v
eni od držav, ki sodelujejo v programu.
IV.3.2.2

Upravičeni projekti

Da bi bili upravičeni, morajo projekti:
-

trajati največ 24 mesecev;

-

vključevati koordinatorja in najmanj dva soorganizatorja, skupaj iz treh različnih
držav, ki sodelujejo v programu;

-

za vsakega soorganizatorja vsebovati podpisano pooblastilo, ki vključuje zahtevane
obveznosti;

-

zahtevati podporo v višini od najmanj 50 000 do največ 200 000 EUR;

-

predložiti uravnotežen proračun (izdatki = prihodki) in upoštevati najvišjo zgornjo
mejo sofinanciranja EU, ki je 50 % celotnega upravičenega proračuna.

IV.3.3 Projekti sodelovanja s tretjimi državami (sklop 1.3.5)
Da bi bile upravičene, morajo vloge izpolnjevati posamezna merila, našteta spodaj (za
merila upravičenosti, skupna vsem sklopom programa, glej poglavje II.2.1).
IV.3.3.1

Upravičeni kandidati

Upravičene so samo javne34 ali zasebne organizacije, ki so pravna oseba in opravljajo
glavno dejavnost na kulturnem področju (kulturni in ustvarjalni sektorji) ter imajo sedež v
eni od držav, ki sodelujejo v programu.
IV.3.3.2

Upravičeni projekti

Da bi bili upravičeni, morajo projekti:
-

trajati največ 24 mesecev;

-

vključevati koordinatorja in najmanj dva soorganizatorja, skupaj iz treh različnih
držav, ki sodelujejo v programu;
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-

za vsakega soorganizatorja vsebovati podpisano pooblastilo, ki vključuje zahtevane
obveznosti;

- vključevati kulturno sodelovanje z najmanj enim partnerjem iz izbrane tretje države;
vsaj 50 % projektnih dejavnosti mora potekati v tisti državi; stroški, nastali v tretji
državi, ki ni izbrana, niso upravičeni znotraj tega sklopa;
-

temeljiti na sporazumu o sodelovanju med vključenimi kulturnimi izvajalci
(koordinatorjem, soorganizatorjem in partnerjem(-i) v tretji(-h) državi(-ah)). V tem
dokumentu, ki ga podpišejo koordinator, soorganizatorji in partner(-ji) v tretji(-h)
državi(-ah), je opisano njihovo sodelovanje;

-

zahtevati podporo v višini med 50 000 in 200 000 EUR;

-

predložiti uravnotežen proračun (izdatki = prihodki) in upoštevati najvišjo zgornjo
mejo sofinanciranja EU, ki je 50 % celotnega upravičenega proračuna.
Opomba I:
Projekti, navedeni v poglavjih od IV.3.1 do IV.3.3, ne smejo biti v celoti in izključno
namenjeni izdelavi in vzdrževanju spletnih strani, izdajanju revij in časopisov,
organizaciji konferenc ali srečanj ter izdelavi študij in poročil. Projekti te vrste niso
upravičeni.
Opomba II:
Projektni predlogi, ki jih predložijo kulturni izvajalci, ki v funkciji koordinatorjev
(upravičencev) prejemajo finančno podporo programa Kultura za tekoči projekt
večletnega sodelovanja, niso upravičeni.
Pojasnilo: To pomeni, da koordinator tekočega projekta večletnega sodelovanja ni
upravičen, da postane koordinator drugega projekta večletnega sodelovanja (sklop
1.1), projekta sodelovanja (sklop 1.2.1) ali projekta sodelovanja s tretjimi državami
(sklop 1.3.5), razen če je obdobje upravičenosti tekočega projekta večletnega
sodelovanja končano, ko se začne novo obdobje upravičenosti drugih projektov.

IV.4

Merila izbora

Poslovna in finančna sposobnost
Glej poglavje II.2.3 (merila izbora)
IV.5

Kakšna so merila za dodelitev podpore?

Dodelitev finančne podpore ni odvisna samo od proučitve meril upravičenosti in
izločevalnih meril ter poslovne in finančne sposobnosti organizacij(-e). Končna odločitev
o izbiri bo sprejeta zlasti na podlagi meril za dodelitev.
Merila za dodelitev, ki vključujejo kvalitativne in kvantitativne kazalnike, so:
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1) stopnja dejanske evropske dodane vrednosti, ki jo lahko ustvari projekt;
2) pomen dejavnosti za posebne cilje programa;
3) raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z
visoko stopnjo odličnosti;
4) kakovost partnerstva med koordinatorjem in soorganizatorji;
5) obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo rezultate, ki dosežejo cilje
programa;
6) obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo
in jih promoviralo;
7) obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo dolgoročni učinek (trajnost);
8) razsežnost mednarodnega sodelovanja (samo za projekte sodelovanja s
tretjimi državami, sklop 1.3.5).

Projekti bodo ocenjeni na lestvici od 0 do 100 točk in uvrščeni glede na doseženo število
točk.
1) Evropska dodana vrednost (0–20 točk za sklopa 1.1 in 1.2.1; 0–15 točk za sklop
1.3.5)
V skladu s splošnimi cilji programa morajo predlagane dejavnosti uveljavljati kulturni
prostor, ki je skupen vsem Evropejcem, z razvojem kulturnega sodelovanja med
umetniki, zainteresiranimi stranmi in kulturnimi ustanovami v državah, ki sodelujejo v
programu. V zvezi s tem bodo ocenjeni naslednji dejavniki:
-

na kakšen način cilji, metodologija in narava sodelovanja med kulturnimi izvajalci
izkazujejo smoter, ki presega lokalne, regionalne ali celo nacionalne interese z
namenom razvoja sinergij na evropski ravni;

-

na kakšen način imajo lahko predlagane dejavnosti večji učinek in je mogoče njihove
cilje bolje doseči na evropski ravni kot na nacionalni ravni;

-

na kakšen način sodelovanje in partnerstvo temeljita na vzajemni izmenjavi
izkušenj in bi privedla do končnega rezultata, ki se kvalitativno razlikuje od skupka
več dejavnosti, izvedenih na nacionalni ravni, ter tako ustvarja resnično večstransko
interakcijo, ki spodbuja doseganje skupnih ciljev;

-

posebna pozornost bo namenjena projektom, ki omogočajo sodelovanje med
organizacijami, ki pred tem še niso prejele nobenega financiranja Evropske unije, ali
sodelovanja, načrtovana posebej za izvajanje zadevnega projekta.
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2) Pomen za posebne cilje programa (0–20 točk za sklopa 1.1 in 1.2.1; 0–15 točk za
sklop 1.3.5)
Ocenjeno bo, v kolikšni meri lahko predlagane dejavnosti podpirajo posebne cilje
programa. Ti so:
-

spodbujanje transnacionalne mobilnosti oseb, ki delujejo na področju kulture;

-

podpiranje transnacionalnega kroženja umetniških in kulturnih del ter izdelkov;

-

spodbujanje medkulturnega dialoga.

Posebna pozornost bo namenjena projektom, ki izpolnjujejo dva izmed treh
posebnih ciljev programa.
Še večja pozornost bo namenjena projektom, ki izpolnjujejo vse tri posebne cilje, kot
so opisani zgoraj.
3) Odličnost predlaganih kulturnih dejavnosti (skupno 0–20 točk za sklopa 1.1 in
1.2.1; skupno 0–15 točk za sklop 1.3.5)
Ni dovolj, da projekti izpolnjujejo cilje programa, temveč morajo biti tudi uspešno
izvedeni s kakovostnimi dejavnostmi na visoki ravni. V zvezi s tem bodo ocenjeni
naslednji dejavniki:
-

stopnja izvirnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti predlaganih dejavnosti;

-

strokovnost in izkušenost oseb, ki so odgovorne za vodenje in izvajanje
dejavnosti;

-

pomen predlaganih dejavnosti za ciljno publiko/upravičence, vpliv na širšo javnost in
družbena razsežnost dejavnosti.

4) Kakovost partnerstva (0–10 točk)
Sodelovanje med kulturnimi izvajalci je temelj programa. V zvezi s tem bodo ocenjeni
naslednji dejavniki:
-

stopnja sodelovanja in vključenost vsakega soorganizatorja v načrtovanje, izvajanje
in financiranje projekta: število soorganizatorjev, geografska razpršenost sodelujočih
organizacij, dejanska vloga pri sodelovanju;

-

vloga in prispevek vsakega soorganizatorja k vodenju projekta: način vodenja, ki se
uporablja za predlagane dejavnosti, jasnost nalog, dodeljenih osebju, in jasen opis
vloge vsakega soorganizatorja, vključenega v projekt;

-

skladnost med predlaganimi dejavnostmi, proračunskimi sredstvi, dodeljenimi vsaki
od njih, in osebjem, ki je na voljo za izvajanje projekta;

-

kakovost vloge in proračuna: premišljena in popolna vloga, jasnost in ustreznost
predlagane metodologije, jasnost opisa projekta v smislu ciljev/dejavnosti/rezultatov
in podroben finančni razrez.
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5) Pričakovana stopnja rezultatov (skupno 0–10 točk)
Predlagane dejavnosti morajo neposredno ali posredno doseči čim več ljudi. V zvezi s
tem bodo ocenjeni naslednji dejavniki:
-

število oseb in/ali različnih (evropskih) držav, ki imajo lahko neposredne in
posredne koristi od rezultatov predlaganih dejavnosti;

-

stopnja medsektorske razsežnosti projekta v smislu števila in intenzivnosti
zastopanosti različnih sektorjev.

6) Obveščanje in promocija dejavnosti (skupno 0–10 točk)
Rezultate predlaganih dejavnosti je treba primerno razširjati in promovirati zunaj okvira
zakonskih obveznosti uporabe logotipov Evropske unije. V zvezi s tem bodo ocenjeni
naslednji dejavniki:
-

ustreznost komunikacijskega načrta glede na vrsto projekta in ciljno publiko;

-

ustreznost in zadostnost proračunskih sredstev, dodeljenih načrtu
obveščanja/razširjanja/promocije, glede na pričakovane neposredne in posredne
vplive;

-

metodologija, uporabljena za zagotavljanje prepoznavnosti predlaganih dejavnosti,
podroben načrt obveščanja/razširjanja/promocije in uporaba različnih promocijskih
orodij (spletna stran, tiskani mediji, brošure, radio itd.).

7) Dolgoročni učinek – trajnost (0–10 točk)
Projekti morajo ustvariti dolgoročne rezultate in sodelovanje ter imeti hkrati multiplikativni
učinek za druge možne promotorje. V zvezi s tem bodo ocenjeni naslednji dejavniki:
-

zmožnost predlaganih dejavnosti, da imajo za posledico neprekinjeno in trajno
sodelovanje, dopolnilne dejavnosti ali stalne koristi na evropski ravni ter dolgoročno
prispevajo k razvoju sodelovanja med kulturami v Evropi;

-

zmožnost predlaganih dejavnosti, da ustvarijo druge prihodnje pobude kulturnega
sodelovanja na evropski in medevropski ravni.

Samo za sklop 1.3.5: projekti sodelovanja s tretjimi državami:
8) Razsežnost mednarodnega sodelovanja (0–15 točk)
Posebna pozornost bo namenjena projektom, ki izražajo dejansko razsežnost
mednarodnega sodelovanja. V ta namen projekti vključujejo dejavno sodelovanje
najmanj enega partnerja v izbrani tretji državi.
Prednost bodo imeli projekti, ki povezujejo večje število partnerjev, kot določa najnižja
stopnja, navedena v poglavju IV.3.3.
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IV.6

Finančni pogoji

Proračun vključuje upravičene stroške, ki nastanejo koordinatorju in/ali soorganizatorjem
pri vodenju in izvajanju projekta.
Več informacij o finančnih pravilih, ki se uporabljajo, in posebno podroben opis
proračuna in seznam upravičenih ter neupravičenih stroškov, je na voljo v poglavju III.3.
Dodeljena podpora se izračuna na podlagi predvidenega proračuna in lahko krije največ
50 % upravičenih stroškov.
IV.7

Uporaba sporazuma o podpori/sklepa o podpori

Uporabljajo se sporazumi o podpori (glej poglavje III.4).
IV.8

Način izplačila

IV.8.1 Predfinanciranje
OPOMBA: Če se zahteva bančna garancija, pogoji, povezani s spodnjim načinom
izplačila, niso enaki (za dodatne informacije o garanciji glej poglavje III.1.6).
Za sklopa 1.2.1 in 1.3.5 se izvrši eno samo predplačilo, in sicer v 45 dneh po tem, ko
agencija podpiše sporazum o podpori.
Za sklop 1.1 je lahko izvršenih več izplačil iz naslova predfinanciranja (glej spodnji
okvir).
Prvo izplačilo se izvrši v 45 dneh po tem, ko agencija podpiše sporazum o podpori.
Druga so izplačana po predložitvi vmesnega poročila. Vmesno poročilo mora vključevati
vmesno poročilo o tehničnem izvajanju in vmesno finančno poročilo (tj. računovodski
izkazi, seznam faktur), s čimer se zagotovi pregled napredka projekta z izvajalskega in
finančnega vidika.
Za projekte večletnega sodelovanja (sklop 1.1), ki trajajo 36 mesecev,
(tri leta), se izplačila iz naslova predfinanciranja izvedejo na naslednji
način:
 začetno izplačilo iz naslova predfinanciranja, ki predstavlja 40 % dodeljene
podpore, se izvede v 45 dneh od datuma, ko Izvajalska agencija podpiše
sporazum o podpori, pod pogojem, da so bile prejete vse zahtevane
garancije (če je to ustrezno);
 drugo izplačilo iz naslova predfinanciranja, ki predstavlja 40 % dodeljene
podpore, se izvede v 45 dneh od datuma, ko Izvajalska agencija
koordinatorju odobri zahtevek za izplačilo, ki mu je priloženo vmesno
poročilo.
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Za projekte večletnega sodelovanja (sklop 1.1), ki trajajo od 37 mesecev (več
kot 3 leta) do 60 mesecev (pet let), se izplačila iz naslova predfinanciranja
izvedejo na naslednji način:
 začetno izplačilo iz naslova predfinanciranja, ki predstavlja 30 % dodeljene
podpore, se izvede v 45 dneh od datuma, ko Izvajalska agencija podpiše
sporazum o podpori, pod pogojem, da so bile prejete vse zahtevane
garancije (če je to ustrezno);
 drugo izplačilo iz naslova predfinanciranja, ki predstavlja 30 % dodeljene
podpore, se izvede v 45 dneh od datuma, ko Izvajalska agencija
koordinatorju odobri zahtevek za izplačilo, ki mu je priloženo vmesno
poročilo;
 tretje izplačilo iz naslova predfinanciranja, ki predstavlja 20 % dodeljene
podpore, se izvede v 45 dneh od datuma, ko Izvajalska agencija
koordinatorju odobri zahtevek za plačilo, ki mu je priloženo vmesno poročilo.
Opomba
Drugo in tretje izplačilo iz naslova predfinanciranja se izvedeta, ko se porabi vsaj
70 % prejšnjih obrokov predfinanciranja. Če je poraba predfinanciranja manj kot 70odstotna, se znesek novega izplačila iz naslova predfinanciranja zniža za višino
neporabljenih zneskov predhodnega izplačila iz naslova predfinanciranja.
Za projekte sodelovanja (sklop 1.2.1) in projekte sodelovanja s tretjimi
državami (sklop 1.3.5) se izplačilo iz naslova predfinanciranja izvede na
naslednji način:
eno izplačilo iz naslova predfinanciranja, ki ustreza 70 % dodeljene podpore, v
skladu s postopkom iz poglavja III.8.
IV.8.2 Končno plačilo
Izvajalska agencija določi znesek končnega plačila na podlagi končnega poročila.
Pogoj za prejem končnega plačila je končno poročilo, ki ga je treba predložiti v skladu z
rokom, določenim v sporazumu o podpori. Končno poročilo vsebuje končno poročilo o
tehnični izvedbi, s čimer se zagotovi popolno poročilo o rezultatih projekta, in končno
finančno poročilo, vključno s seznamom računov. Glede pravil o potrdilu o končnih
finančnih poročilih glej poglavje III.7. Skupaj s končnim poročilom se predložijo izvodi
projektnih izdelkov (tj. publikacije, plakati, vabila, DVD, CD-ROM, majice itd.) in kakršen
koli promocijski material.
Za upravičence sta na spletni strani Izvajalske agencije pripravljena vnaprej oblikovani
dokument za poročilo o tehničnem izvajanju, ki pomaga strukturirati in izpostaviti
ustrezne podatke, in samodejno orodje, ki končni finančni izkaz poveže s seznamom
faktur ter olajša izračunavanje stroškov.
Če so upravičeni stroški, ki dejansko nastanejo koordinatorju/soorganizatorjem v
obdobju upravičenosti stroškov, nižji od predvidenih, Izvajalska agencija uporabi stopnjo
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sofinanciranja, ki je navedena v sporazumu o podpori. To lahko pripelje do znižanja
dodeljene podpore.
Kadar je to ustrezno, Izvajalska agencija od upravičenca zahteva povračilo vseh preveč
izplačanih zneskov.
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POGLAVJE V
V.1

Projekti literarnega prevajanja (sklop 1.2.2)

Uvod

Ta sklop spodbuja čim bolj obsežno kroženje evropske literature med evropskimi
državljani, saj podpira prevajanje visokokakovostne evropske literature v različne jezike
držav, ki sodelujejo v programu.
Spodbujajo se prijave založnikov in založb, ki želijo prevajati dela avtorjev, ki so dobili
nagrado Evropske unije na področju književnosti.
Poleg tega bo z namenom spodbujanja evropskega povezovanja posebna pozornost
namenjena kroženju literarnih del, napisanih v jezikih držav, ki so se EU pridružile od
leta 2004.
V.2

Predložitev vlog

Kdaj oddati vlogo?
Vloge se lahko pošljejo vsako leto v skladu s koledarjem iz poglavja I.8.
Kako oddati vlogo?
Glej poglavje II (Vloge).
V.3

Posebna merila upravičenosti

Da bi bili upravičeni, morajo projekti izpolnjevati spodaj našteta merila, poleg meril
upravičenosti, ki so skupna vsem sklopom programa (glej poglavje II.2.1).
V.3.1. Kdo lahko vloži vlogo?
Upravičeni kandidati morajo:
-

biti javne ali zasebne založbe ali založniške skupine (ne smejo biti fizične osebe);

-

imeti registriran pravni sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu.

V.3.2 Kateri projekti so upravičeni?
-

Upravičeni projekt je predlog za prevajanje najmanj enega in največ 10 leposlovnih
del iz enega evropskega jezika (izvorni jezik) v drug evropski jezik (ciljni jezik).

-

Upravičeni so samo stroški prevajanja.
Upravičena so samo leposlovna dela, ne glede na literarni žanr, kot so romani,
pripovedi, kratke zgodbe, dramske igre, poezija, stripi.

-

Poljudna literatura, npr. turistični vodniki, avtobiografije, biografije, eseji, ali dela s
področja družbenih ved (kot so zgodovina, filozofija, ekonomija itd.) in splošna dela s
področja drugih ved (kot so fizika, matematika itd.) niso upravičena.

-

Avtorji izvirnih del morajo biti državljani države, ki sodeluje v programu, ali imeti tam
prebivališče, izjema so dela, napisana v latinščini in stari grščini.
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-

Dela so bila že izdana.

-

Dela pred tem še niso bila prevedena v ciljni jezik.

-

Izbrani vlagatelji bodo morali dokazati, da imajo pravice za literarno(-a) delo(-a),
predlagano(-a) za prevajanje. To pomeni, da bo vlagatelj moral predložiti pogodbo o
prenosu pravic, z ustreznim datumom in podpisano pred podpisom pravne
obveznosti Izvajalske agencije.

-

Prevajalske dejavnosti se morajo začeti v obdobju, navedenem v koledarju v
poglavju I.7.

-

Trajanje projekta ne sme presegati 24 mesecev. Trajanje se razume kot obdobje od
datuma začetka prevajanja prvega dela do datuma izdaje zadnjega prevedenega
dela.

-

Zaprošena podpora za projekt mora biti med 2 000 EUR in 60 000 EUR.

V.3.3 Upravičeni jeziki
Upravičeni jeziki so uradni jeziki držav, ki sodelujejo v programu, ter latinščina in stara
grščina. Uradni jeziki v tem primeru so uradni jeziki, kot so opredeljeni v ustavi ali
temeljnih zakonih zadevne države.
Leposlovna dela, ki se bodo prevajala, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
-

prevajanje poteka iz enega evropskega jezika v en ciljni evropski jezik;

-

prevajanje nacionalne literature iz enega v drug uradni jezik iste države ni
upravičeno37;

-

ciljni jezik je materni jezik prevajalca (razen v primeru manj rabljenih jezikov, če
založnik poda ustrezno pojasnilo).

V.3.4 Dokumenti, ki jih je treba predložiti, da je vloga upravičena
Upravičenost projekta bo ocenjena na podlagi dokumentacije, zahtevane pod merili za
upravičenost, ki so skupna vsem sklopom programa (glej poglavje II.2.1), ter naslednje
dokumentacije in gradiv, ki jih morajo predložiti vlagatelji:
-

izvod vsake knjige, predlagane za prevajanje, v izvirniku. Izjemoma se lahko
sprejmejo fotokopije, če so dela dragocena in redka;

-

življenjepis prevajalcev;

37

Upravičen ni na primer prevod knjige irskega avtorja v angleščini, ki ga irski založnik izda v galskem
jeziku.
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-

častna izjava, ki jo podpiše zakoniti zastopnik vlagatelja in ki potrjuje, da:
o so bila dela, predlagana za prevajanje, že izdana;
o dela, predlagana za prevajanje, pred tem še niso bila prevedena v ciljni
jezik;
o so avtorji del, predlaganih za prevajanje, državljani države, ki sodeluje v
programu, ali imajo tam prebivališče; izjema so dela, napisana v latinščini
in stari grščini;
o ciljni jezik je materni jezik prevajalca (razen v primeru manj rabljenih
jezikov, če založnik poda ustrezno pojasnilo);
o založba ali založniška skupina se zavezuje, da bo uporabila prevajalca(-e),
predvidenega(-e) v vlogi. Če bo vloga izbrana, bo vlagatelj moral Izvajalski
agenciji predložiti kopijo pogodbe med založnikom in prevajalcem za vsako
knjigo, predlagano za prevajanje;
o prevajalske dejavnosti se ne bodo začele pred 1. septembrom leta vloge;
o založba ali založniška skupina ima pravice za literarno(-a) delo(-a),
predlagano(-a) za prevajanje, ali jih bo imela pred podpisom pravne
obveznosti Izvajalske agencije. Če bo vloga izbrana, bo vlagatelj moral
Izvajalski agenciji predložiti kopijo pogodbe.

Vzorec častne izjave je na voljo v prijavnem obrazcu. Častna izjava zavezuje
organizacijo vlagateljico k izpolnjevanju navedenih meril upravičenosti. V primeru izbire
in če se ugotovi, da te izjave niso bile izpolnjene, bo dodeljena podpora preklicana,
morebitne že izplačane zneske pa bo treba vrniti.
V.4

Kakšna so merila za dodelitev podpore?

Po proučitvi poslovne in finančne sposobnosti organizacije bo predlog ocenjen na
podlagi naslednjih meril za dodelitev, ki vključujejo kvalitativne in kvantitativne kazalnike:
Merila za dodelitev, ki vključujejo kvalitativne in kvantitativne kazalnike, so:
1) stopnja dejanske evropske dodane vrednosti, ki jo lahko ustvari projekt, in
pomen dejavnosti za cilje programa;
2) raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z
visoko stopnjo odličnosti;
3) obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo
in jih promoviralo.

Projekti bodo ocenjeni na lestvici od 0 do 100 točk in bodo uvrščeni glede na doseženo
število točk.
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1) Stopnja dejanske evropske dodane vrednosti, ki jo lahko ustvari projekt, in
pomen dejavnosti za cilje programa (0–40 točk)
V skladu s cilji programa morajo predlagane dejavnosti prispevati k uveljavitvi kulturnega
prostora, skupnega vsem Evropejcem, v državah, ki sodelujejo v programu. V zvezi s
tem se bodo ocenjevali naslednji dejavniki:
-

v kakšnem obsegu ta izbor del za prevajanje izkazuje smoter, ki presega lokalne,
regionalne ali celo nacionalne interese;

-

v kakšnem obsegu je cilj projekta krepitev poznavanja evropske literature med
Evropejci;

-

v kakšnem obsegu je cilj projekta spodbujanje mednarodnega kroženja literarnih del;
z drugimi besedami, v kakšnem obsegu projekt prispeva k mobilnosti evropskih
literarnih del;

-

v kakšnem obsegu je cilj projekta spodbujanje medkulturnega dialoga;

-

z namenom spodbujanja evropskega povezovanja bo posebna pozornost namenjena
prevajanju del v jezikih držav, ki so se EU pridružile od leta 2004, katerih avtorji so
državljani teh držav ali imajo tam prebivališče;

-

posebna pozornost bo namenjena delom avtorjev, ki so dobili nagrado Evropske
unije na področju književnosti.

2) Raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z
visoko stopnjo odličnosti (0–40 točk)
Da prevodi izpolnjujejo cilje programa, je treba prevode tudi uspešno in kakovostno
izvesti. V zvezi s tem bodo ocenjeni naslednji dejavniki:
- literarna vrednost dela, ki ga je treba prevesti;
- kakovost založniške hiše glede na njeno splošno založniško in prevajalsko politiko;
- strokovna usposobljenost in izkušenost poklicnih prevajalcev;
- kakovost vloge: resnost in popolnost vloge, jasnost in ustreznost predlagane
metodologije, jasnost in izvedljivost predlagane časovnice izvedbe in stroškovna
učinkovitost za vsako delo, predlagano za prevajanje.
3) Obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo
in jih promoviralo (0–20 točk)
V zvezi s tem se bo ocenjevalo naslednje dejavnike:
-

ustreznost komunikacijskega načrta glede na vrsto projekta, ciljno publiko in cilje
programa;
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- število prevedenih knjig, ki bodo izdane, glede na velikost držav(-e), v kateri(-h) je
prevodno delo izdano, in povprečna stopnja branosti za zadevni žanr.
uporabljena metodologija za zagotavljanje odmevnosti predlaganih dejavnosti,
podroben načrt obveščanja/razširjanja/promocije in uporaba različnih promocijskih
orodij (kot so spletna stran, tiskani mediji, brošure).

-

V.5

Finančni pogoji

Kako se podpora izračuna?
-

podpora, izračunana na podlagi vnaprej določenega pavšala, ki se uporablja za
naslednje leposlovne žanre: romani, pripovedi, kratke zgodbe, dramske igre,
stripi…;

-

podpora, izračunana na podlagi natančnega proračuna, ki se uporablja izključno za
poezijo. V tem primeru lahko podpora pokriva stroške prevajanja, in sicer pod
pogojem, da ti stroški ne predstavljajo več kot 50 % vseh stroškov prevajanja in
izdaje predlagane(-ih) knjig(-e).

V.5.1 Pavšalno financiranje38
Podpora ustreza znesku, ki je zmnožek števila strani izvirnega dela in stopnje za vsak
ciljni jezik.
Stopnje so določene na ravni, ki izključuje tveganje ustvarjanja dobička ali preseganja
splošne zgornje meje, določene v programu Kultura 2007–2013 (tj. 50 % stroškov
prevoda in izdaje literarnega dela). Pavšalni zneski za ciljni jezik se izračunajo na
podlagi dejanskih stroškov prevoda na stran, pri čemer je ena stran sestavljena iz 1500
znakov brez presledkov. Stopnje se razlikujejo glede na ciljni jezik. Stopnje se redno
posodabljajo.

38

Odločba Komisije C(2008) 2781.
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Pavšalne stopnje za jezik, ki se uporabljajo za države, ki sodelujejo v programu39
(prikazane v abecednem vrstnem redu jezikovnih kod):
Stopnje se redno posodabljajo.
Jezik
bolgarščina
češčina
danščina
nemščina
grščina
angleščina
španščina
estonščina
finščina
francoščina
galščina
madžarščina
hrvaščina
islandščina

Koda40
BG
CS
DA
DE
EL
EN
ES
ET
FI
FR
GA
HU
HR
IS

Stopnja na
stran v EUR
13,83
13,27
26,56
25,99
19,16
25,35
22,01
19,80
25,43
24,70
26,82
19,44
15,77
33,70

Jezik
italijanščina
litovščina
latvijščina
črnogorščina
makedonščina
malteščina
nizozemščina
norveščina
poljščina
portugalščina
romunščina
slovaščina
srbščina
slovenščina
švedščina
turščina

Koda
IT
LT
LV
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SK
SL
SR
SV
TR

Stopnja na
stran v EUR
27,87
17,06
19,22
15,98
15,91
17,66
24,12
24,53
16,70
16,66
9,64
13,05
16,16
15,83
29,71
9,17

Kalkulator za izračun podpore v prijavnem obrazcu samodejno izračuna najvišji znesek
podpore. Predložiti je treba poenostavljen finančni načrt. Končnemu poročilu ni treba
priložiti podrobnega finančnega poročila o stroških.
Primer:
Izračun celotne podpore:
-

ena knjiga v romunskem jeziku v obsegu 350 strani, ki bo prevedena v nizozemski
jezik (NL): 350 x 24,12 (pavšalna stopnja za nizozemski jezik (NL)): celotna
izračunana podpora znaša 8 442 EUR.

V.5.2 Financiranje na osnovi proračuna – izključno za poezijo
Znesek podpore se izračuna na podlagi uravnotežene in podrobne ocene proračuna v
eurih, v kateri so jasno navedeni prevajalski stroški za vsako knjigo.
Ta znesek krije prevajalske stroške, če ti stroški ne predstavljajo več kot 50 % skupnih
stroškov prevajanja in izdaje.
Upravičeni neposredni stroški
39

Stopnje pokrivajo vse druge uradne jezike zadevnih držav. Primer: za katalonščino in baskovščino se
uporablja stopnja za španščino. Za jezike držav iz nekdanje Federativne Republike Jugoslavije, kot so
slovenski, srbski, hrvaški in makedonski jezik, se uporablja ista stopnja.
40
Kode za jezike po ISO 639.1.
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Upravičeni so samo stroški dejanskega plačila prevajalcem, honorarjev ali dejanskih
plač, in prispevki za socialno varnost ter drugi predpisani stroški, vključeni v njihovo
nagrajevanje, če ti stroški ne presegajo povprečnih stopenj, ki ustrezajo običajni plačni
politiki upravičenca.
V.6

Sporazum o podpori/sklep o podpori

Za ta sklop se uporabljajo sklepi o podpori (glej poglavje III.4).
V.7

Način izplačila

V.7.1 Predfinanciranje
OPOMBA: Če je potrebna bančna garancija,se pogoji, povezani s spodnjim načinom
izplačila, razlikujejo. Za več podrobnosti glej poglavje III.1.6.
Za podporo, ki je enaka ali višja od 20 000 EUR, se na podlagi postopka, opisanega v
poglavju III.8, dodeli predfinanciranje, ki predstavlja 70 % dodeljene podpore.
V.7.2 Končno plačilo
Izvajalska agencija določi znesek končnega plačila na podlagi končnega poročila.
Dokumenti, potrebni za končno izplačilo, so za:
a) pavšalno financiranje:
-

končno poročilo, ki se pripravi za vsak prevod in v katerem je med drugim
navedeno ime prevajalca;

-

en izvod vsakega prevedenega in izdanega dela.

b) financiranje na osnovi proračuna – izključno za poezijo:
-

končno poročilo, ki se pripravi za vsak prevod in v katerem je med drugim navedeno
ime prevajalca;

-

končno finančno poročilo, vključno z dokazili, v katerih so jasno navedeni zneski z
DDV in brez njega;

-

en izvod vsakega prevedenega in izdanega dela.

Samo za poezijo
Če so upravičeni stroški, ki so dejansko nastali upravičencu med trajanjem projekta, nižji
od predvidenih, bo Izvajalska agencija pri dejansko nastalih upravičenih stroških
uporabila stopnjo sofinanciranja, navedeno v sklepu o podpori.
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POGLAVJE VI
VI.1

Podpora evropskim kulturnim festivalom (sklop 1.3.6)

Uvod

Namen tega sklopa je podpreti evropske kulturne festivale za:
1. spodbujanje izmenjave izkušenj prek mobilnosti evropskih strokovnjakov na
kulturnem področju;
2. spodbujanje kroženja kulturnih del z omogočanjem dostopa najširše javnosti do
nenacionalnih evropskih kulturnih del;
3. spodbujanje medkulturnega dialoga.
VI.2

Letna ali večletna podpora

Organizacije se lahko odločijo, da vložijo vlogo bodisi za:
a)

podporo za eno ponovitev festivala (vsako leto do leta 2012)

Organizacije lahko oddajo vlogo za letno podporo vsako leto do konca trajanja programa
(glej koledar v poglavju I.7). Organizacijam, ki prejemajo večletno podporo na podlagi
partnerstva, ni treba oddati vloge za letno podporo v obdobju trajanja tega partnerstva.
ali
b)

podporo za tri ponovitve festivala – partnerstvo (za tri leta, 2011–2013)

Organizacije, ki želijo vzpostaviti dolgoročno sodelovanje z Izvajalsko agencijo, so
pozvane k predložitvi vloge za partnerstvo. Naslednji datum za predložitev vloge za tako
partnerstvo je leto 2010. V partnerstvu je razmerje z Izvajalsko agencijo določeno za tri
leta (2011–2013), kar organizaciji omogoča, da dosega svoje dolgoročne cilje.
Organizacije, ki želijo oddati vlogo za partnerstvo, morajo poleg podrobne letne vloge za
prvih 12 mesecev (tj. za proračunsko leto 2011) predložiti tudi triletni akcijski načrt, v
katerem so opredeljeni cilji, prednostne naloge in pričakovani rezultati (dosežki) za
obdobje 2011–2013 ter strategija in aktivnosti, ki jih je treba izvesti, da se zagotovi
doseganje ciljev in rezultatov. V akcijskem načrtu je prikazana zlasti razčlenitev
načrtovanih ciljev/rezultatov in aktivnosti za vsako izmed treh let.
V letih 2012 in 2013 bo izbrana organizacija na zahtevo Izvajalske agencije predložila
poenostavljeno vlogo za finančno podporo s podrobnim opisom in ustreznim
proračunom za leti 2012 in 2013. Vloga, o kateri se skupaj dogovorita stranki, bo
podlaga za dodelitev posebne podpore za delovanje za ustrezno leto.
Če se bo ista organizacija leta 2010 odločila predložiti vlogo na podlagi dveh zgoraj
opisanih možnosti (tj. a) in b)) in če bosta izbrani obe vlogi, bo imelo prednost
partnerstvo.
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VI.3

Predložitev vlog

Kdaj oddati vlogo?
-

Vloge za letno podporo: prijave so mogoče vsako leto do leta 2013.

-

Vloge za triletni sporazum o partnerstvu: prijave so mogoče samo v letu 2010.

Za podrobnejše informacije o koledarju glej poglavje I.7.
Kako oddati vlogo?
Glej poglavje II (Vloge).
VI.4

Posebna merila upravičenosti

Da bi bile vloge upravičene, morajo izpolnjevati posebna merila, našteta spodaj. Za
merila upravičenosti, ki so skupna vsem sklopom programa, glej poglavje II.2.1.
VI.4.1 Upravičeni kandidati
Upravičenci morajo biti javne41 ali zasebne organizacije, ki so pravna oseba in opravljajo
glavno dejavnost na kulturnem področju (kulturni in ustvarjalni sektorji) ter imajo sedež v
eni od držav, ki sodelujejo v programu.
Njihova glavna dejavnost mora biti organizacija festivalov.
VI.4.2 Upravičeni projekti
Upravičeni so samo festivali, ki so imeli na datum, na katerega je vloga oddana, že vsaj
pet ponovitev.
Spored za prejšnje leto in okvirni spored za leto, za katero se prosi za podporo, mora
vključevati dela iz vsaj sedmih držav, ki sodelujejo v programu. Ta vključenost se preveri
na podlagi uradnega kataloga za prejšnje leto, ki ga je treba predložiti skupaj s prijavnim
obrazcem in okvirnim sporedom za leto, za katero se prosi za podporo.
Treba je opozoriti, da filmski festivali niso upravičeni, saj v okviru programa MEDIA
obstaja posebna podpora, namenjena filmskim festivalom.

41

Kot javna organizacija se šteje vsaka organizacija, katere del stroškov se po zakonu financira iz
državnega proračuna, bodisi s strani centralne, regionalne ali lokalne oblasti. To pomeni, da so stroški
te organizacije kriti iz sredstev javnega sektorja, pridobljenih z obdavčevanjem, globami ali zakonsko
urejenimi pristojbinami, ne da bi organizaciji bilo treba iti skozi postopek prijave, v katerem ji morda ne bi
uspelo pridobiti sredstev. Organizacij, katerih obstoj je odvisen od državnega financiranja in prejemajo
podpore vsako leto, vendar obstaja vsaj teoretična možnost, da v določenem letu ne bodo uspele
pridobiti denarnih sredstev, agencija ne obravnava kot javne, ampak kot zasebne organizacije.
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Da bi bili projekti upravičeni, morajo tudi:
- trajati največ 12 mesecev in podpirati eno ponovitev festivala;
- zahtevati podporo v višini največ 100 000 EUR;
- predložiti uravnotežen proračun (izdatki = prihodki) in upoštevati najvišjo zgornjo mejo
sofinanciranja EU, ki je 60 % celotnih upravičenih stroškov.
VI.5

Merila izbora

Poslovna in finančna sposobnost
(Glej poglavje II.2.3 – Merila izbora)
VI.6

Kakšna so merila za dodelitev podpore?

Dodelitev finančne podpore ni odvisna samo od proučitve meril upravičenosti in
izločevalnih meril ter poslovne in finančne sposobnosti organizacij(-e). Končna odločitev
o izbiri bo sprejeta zlasti na podlagi meril za dodelitev.
Merila za dodelitev, ki vključujejo kvalitativne in kvantitativne kazalnike, so:
1. evropska dodana vrednost in evropska razsežnost predlaganih dejavnosti;
2. kakovost in inovativnost programa festivala;
3. vpliv na občinstvo;
4. udeleženost evropskih strokovnjakov in kakovost predvidenih izmenjav med
njimi.
Projekti bodo ocenjeni na lestvici od 0 do 100 točk in uvrščeni glede na doseženo število
točk.
1)

Evropska dodana vrednost in evropska razsežnost predlaganih dejavnosti
(0–25 točk)

Pri tem merilu za dodelitev bo upoštevana kulturna in zemljepisna raznolikost sporeda
oziroma delež del iz držav, ki sodelujejo v programu, v sporedu, in število držav,
zastopanih v sporedu.
2)

Kakovost in inovativnost programa festivala (0–25 točk)

Upoštevali se bodo obseg, narava in izvirnost sporeda v primerjavi z drugimi evropskimi
festivali, struktura sporeda in inovativnost ukrepov v zvezi z razvojem vlagateljevega
festivala glede na druge evropske festivale.
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3)

Vpliv na občinstvo (0–25 točk)

Upoštevali se bodo obseg publike in ukrepi v odnosu do publike za promocijo evropskih
del med javnostjo.
4)

Udeleženost evropskih strokovnjakov in kakovost predvidenih izmenjav
med njimi (0–25 točk)

Upoštevano bo število in raznolikost prisotnih strokovnjakov.
VI.7

Finančni pogoji

Podpora v okviru tega sklopa se dodeli po postopku osredotočenega upravljanja.
V skladu s tem postopkom so upravičeni samo stroški v zvezi z evropsko
razsežnostjo akcije, čeprav se odločitev o dodelitvi podpore sprejme na podlagi
ocene celotne akcije in je predložen ustrezni celotni proračun. Upravičene so
naslednje kategorije stroškov:
1. stroški v zvezi s predstavitvijo evropskih nenacionalnih del (kot so stroški
scenografije, kostumografije, prevoda in podnaslovitve itd.);
2. potni stroški in stroški nastanitve za strokovnjake in amaterje, ki spremljajo
evropsko nenacionalno delo (umetniško, tehnično in vodstveno spremstvo);
3. dnevnice za umetnike, ki nastopajo v evropskih nenacionalnih delih;
4. stroški v zvezi z organizacijo delavnic med evropskimi strokovnjaki (omejeni na
15 % upravičenih stroškov);
5. uradni katalog in brošura (stroški v zvezi z oblikovanjem, prevajanjem, tiskanjem
in razširjanjem uradnega tiskanega kataloga in brošure);
6. komunikacijski stroški (spletna stran, medijski načrt …) (omejeni na 15 %
upravičenih stroškov).
Vlagatelj mora predložiti celoten proračun za celotno akcijo, vključno s finančnim
načrtom in proračunom upravičenih stroškov, ki naj bi bil financiran iz kulturnega
programa.
Dodeljena podpora se izračuna na podlagi predvidenih upravičenih stroškov in lahko
krije največ 60 % upravičenih stroškov.
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VI.8

Uporaba sporazuma o podpori ali sklepa o podpori

Uporabljajo se sporazumi o podpori (glej poglavje III.4).
VI.9

Način izplačila

VI.9.1 Predfinanciranje
OPOMBA: Če se zahteva bančna garancija, pogoji, povezani s spodnjim načinom
izplačila, niso enaki (za dodatne informacije o garanciji glej poglavje III.1.6).
Izplačilo iz naslova predfinanciranja, ki ustreza 70 % dodeljene podpore, se izvrši v
skladu s postopkom iz poglavja III.8 v 45 dneh po tem, ko agencija podpiše sporazum o
podpori.
VI.9.2 Končno plačilo
Izvajalska agencija določi znesek končnega plačila na podlagi končnega poročila.
Pogoj za prejem končnega plačila je končno poročilo, ki ga je treba predložiti v skladu z
rokom, določenim v sporazumu o podpori. Končno poročilo vsebuje končno poročilo o
tehnični izvedbi, s čimer se zagotovi popolno poročilo o rezultatih projekta, in končno
finančno poročilo, vključno s seznamom faktur. Glede pravil o potrdilu o končnih
finančnih poročilih glej poglavje III.7. Skupaj s končnim poročilom se predložijo izvodi
projektnih izdelkov (tj. publikacije, plakati, vabila, DVD, CD-ROM, majice itd.) in kakršno
koli promocijsko gradivo.
Za upravičence sta na spletni strani Izvajalske agencije pripravljena vnaprej oblikovani
dokument za poročilo o tehničnem izvajanju, ki pomaga strukturirati in izpostaviti
primerne podatke, ter samodejno orodje, ki končni finančni izkaz poveže s seznamom
faktur in olajša izračunavanje stroškov.
Če so upravičeni stroški, ki jih upravičenec dejansko ima v obdobju upravičenosti
stroškov, nižji od predvidenih, Izvajalska agencija uporabi stopnjo sofinanciranja, ki je
navedena v sporazumu o podpori. To lahko pripelje do znižanja dodeljene podpore.
Kadar je to ustrezno, Izvajalska agencija od upravičenca zahteva povračilo vseh preveč
izplačanih zneskov.
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POGLAVJE VII

Podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture na
evropski ravni (sklop 2)

VII.1 Uvod
Namen tega sklopa je sofinancirati izdatke, ki se nanašajo na dolgoročne delovne
programe organizacij, ki si prizadevajo za cilj splošnega evropskega interesa na
področju kulture ali cilj, ki je del politike EU na tem področju.
Znotraj tega sklopa so upravičene tri kategorije organizacij. Organizacija lahko vloži
vlogo samo za eno izmed teh kategorij.
VII.1.1 Tri kategorije
a)

Ambasadorji

Organizacije, ki so zaradi svojega vpliva na področju kulture na evropski ravni
nedvomno zmožne postati evropske »predstavnice« evropske kulture in lahko kot take
izpolnjujejo vlogo evropskih kulturnih ambasadorjev.
Organizacije, na katere se še posebej nanaša ta kategorija, so orkestri, pevski zbori,
gledališke skupine in plesne skupine, katerih dejavnosti imajo pravo evropsko
razsežnost. Dejavnosti organizacije se morajo izvajati v vsaj sedmih državah, ki
sodelujejo v programu.
b)

Zagovorniške mreže

Zagovorniške mreže, ki jih pooblastijo pridruženi člani mreže in zagotavljajo bistveno
zastopanost posebne kategorije ali kategorij kulturnih izvajalcev ali kulturnih področij na
evropski ravni. Te mreže morajo obstajati vsaj eno leto.
Mreže morajo združevati člane, ki imajo pravni sedež v vsaj petnajstih državah, ki
sodelujejo v programu. Če pa so mreže sestavljene iz organizacij, ki zastopajo kulturne
izvajalce na nacionalni ravni (kot so nacionalne federacije), mora mreža doseči bistveno
zastopanost v vsaj desetih državah, ki sodelujejo v programu.
c)

Platforme za strukturni dialog (omejena kategorija)

V okviru evropske agende za kulturo42 se lahko na podlagi posebnega postopka
podpora zagotavlja organizacijam, ki se dejavno vključujejo v strukturiran dialog z
Evropsko komisijo, in združenjem, ki pripravljajo politično analizo, ki podpira cilje te
agende, in sicer zlasti v okviru petih prednostnih področij delovanja za obdobje 2008–
2010, ki jih je potrdil Svet na evropski ravni.43
Teh pet prednostnih nalog je:

42

Resolucija Sveta z dne 16. novembra 2007 o evropski agendi za kulturo, 2007/C 287/01: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:SL:PDF
43
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:287:0001:0004:SL:PDF
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-

izboljšanje pogojev za mobilnost umetnikov in drugih strokovnjakov s področja
kulture;

-

zagotavljanje boljše dostopnosti kulture, zlasti s prizadevanjem za boljšo
ozaveščenost o kulturni dediščini, spodbujanjem kulturnega turizma, večjezikovnosti,
digitalizacije, sinergij z izobraževanjem (zlasti umetnostno vzgojo), ter večje
mobilnosti zbirk;

-

razvoj podatkov, statistike in metodologij na kulturnem področju in izboljšanje njihove
primerljivosti;

-

čim učinkovitejši izkoristek potenciala kulturnih in ustvarjalnih panog, zlasti
zmogljivosti malih in srednjih podjetij;

-

promocija in uresničevanje Konvencije Unesca o zaščiti in spodbujanju raznolikosti
kulturnega izražanja.44

Ta kategorija je strogo omejena na platforme za strukturirani dialog, vzpostavljene na
podlagi posebnih razpisov za prijavo interesa, ki jih je objavila Komisija,45 in ki
izpolnjujejo pogoje, navedene v teh razpisih. Zadevne platforme bo agencija povabila k
oddaji vloge.
Platforme sestavljajo organizacije civilne družbe, vključene v strukturirani dialog s
Komisijo na podlagi evropske agende za kulturo. Izpolnjevati morajo posebna merila ter
ustrezati političnim prednostnim nalogam in temam, ki jih Komisija opredeli v vsakem od
zgoraj navedenih razpisov za prijavo interesa.
Organizacije, ki so članice platform, so nevladne organizacije, dejavne na področju
kulture na evropski ravni (kot so mreže, fundacije, strokovne organizacije). Člani
platforme morajo kolektivno zastopati kulturne izvajalce ali druge organizacije, ki imajo
sedež v najmanj petnajstih državah, ki sodelujejo v programu.
Če platforma ne obstoji pravno, mora biti organizacija, članica platforme, pisno
pooblaščena za to, da jo zastopa in usklajuje njen delovni program (za več podrobnosti
glej zgoraj poglavje VII.3.1).
Razčlenitev proračuna na kategorije
Razpoložljivi proračun se bo predvidoma dodelil tem trem kategorijam, kot sledi:
-

ambasadorji: približno 55 % razpoložljivega proračuna;

-

zagovorniške mreže: približno 40 % razpoložljivega proračuna;

-

platforme: približno 5 % razpoložljivega proračuna.

44
45

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Prvi razpis je bil objavljen marca 2008. Glej: http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc1203_en.pdf
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Ti odstotki so okvirni. Na podlagi kakovosti prejetih vlog si Izvajalska agencija pridržuje
pravico uporabiti drugačne odstotke.
VII.1.2 Letna ali večletna podpora
Organizacije se lahko odločijo, da vložijo vlogo bodisi za:
a) letno podporo za delovanje (vsako leto do leta 2012)
Organizacije lahko oddajo vlogo za letno podporo za delovanje vsako leto do konca
trajanja programa (glej koledar v poglavju I.8). Organizacijam, ki prejemajo večletno
podporo na podlagi partnerstva, ni treba oddati vloge za letno podporo v obdobju
trajanja tega partnerstva. Organizaciji, ki na primer prejme večletno podporo za obdobje
treh let, od leta 2008 do leta 2010, ni treba oddati vloge v letih 2008 ali 2009 za leti 2009
ali 2010;
bodisi
b) partnerstvo (za tri leta, 2011–2013)
Organizacije, ki želijo vzpostaviti dolgoročno sodelovanje z Izvajalsko agencijo, so
pozvane k predložitvi vloge za partnerstvo. Naslednji datum za predložitev vloge za tako
partnerstvo je leto 2010. V partnerstvu je razmerje z Izvajalsko agencijo določeno za tri
leta (2011–2013), kar organizaciji omogoča doseganje njenih dolgoročnih ciljev.
Organizacije, ki želijo oddati vlogo za partnerstvo, morajo poleg podrobnega letnega
delovnega programa za prvih 12 mesecev (tj. za proračunsko leto 2011) predložiti tudi
triletni akcijski načrt, v katerem so opredeljeni cilji, prednostne naloge in pričakovani
rezultati (dosežki) za obdobje 2011–2013 ter strategija in aktivnosti, ki jih je treba izvesti,
da se zagotovi doseganje ciljev in rezultatov. V akcijskem načrtu je podana zlasti
razčlenitev načrtovanih ciljev/rezultatov in aktivnosti za vsako izmed treh let.
V letih 2011 in 2012 bo izbrana organizacija na zahtevo Izvajalske agencije predložila
poenostavljeno vlogo za finančno podporo s podrobnim delovnim programom in
ustreznim proračunom za leti 2012 in 2013. Delovni program, o katerem se skupaj
dogovorita stranki, bo podlaga za dodelitev posebne podpore za delovanje za ustrezno
leto.
Če se bo ista organizacija leta 2010 odločila predložiti vlogo na podlagi dveh zgoraj
opisanih možnosti (tj. a) in b)) in če bosta izbrani obe vlogi, bo imelo prednost
partnerstvo.
VII.2 Predložitev vlog
Kdaj oddati vlogo?
-

Letne podpore za delovanje: prijave so možne vsako leto do leta 2012.

-

Okvirna partnerstva: prijave bodo možne samo v letu 2010.
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Za podrobnejše informacije o koledarju glej poglavje I.7.
Kako oddati vlogo?
Glej poglavje II (Vloge).
VII.3 Posebna merila upravičenosti
Da bi bili projekti upravičeni, morajo izpolnjevati posebna merila, našteta spodaj (za
merila upravičenosti, skupna vsem sklopom programa, glej poglavje II.2.1).
VII.3.1 Upravičeni kandidati in dejavnosti
Upravičene organizacije morajo:
–

biti javne ali zasebne neodvisne organizacije s pravnim statusom. Mednarodni,
nacionalni, regionalni ali lokalni „javni organi“, kot so občine, pokrajine ali regije,
ter fizične osebe niso upravičene;

imeti registriran pravni sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu;
biti nepridobitne organizacije;
imeti pravni mandat na področju kulture, torej prizadevati si za cilj splošnega
evropskega interesa na področju kulture ali cilj, ki je del politike EU na tem
področju;
– oddati samo eno vlogo za posamezno obdobje na podlagi letne podpore za
delovanje. Če organizacija na podlagi letne podpore za delovanje odda več kot
eno vlogo, se bodo vse vloge štele za neupravičene.
–
–
–

Ambasadorji morajo:
- na dan oddaje vloge pravno obstajati vsaj dve leti;
- svoje dejavnosti izvajati v najmanj sedmih državah, ki sodelujejo v programu.
Zagovorniške mreže morajo:
na dan oddaje vloge pravno obstajati vsaj eno leto;
v mrežo vključevati člane s pravnim sedežem v vsaj petnajstih državah, ki
sodelujejo v programu;
– v mrežo vključevati člane s pravnim sedežem v vsaj desetih državah, ki
sodelujejo v programu, če so mreže sestavljene iz organizacij, ki predstavljajo
kulturne izvajalce na nacionalni ravni.
–
–

Platforme za strukturirani dialog morajo:
- biti ustanovljene na podlagi posebnega razpisa za prijavo interesa, ki ga objavi
Komisija,46 in izpolnjevati pogoje, navedene v teh razpisih. Zadevne platforme bo
46

Prvi razpis je bil objavljen marca 2008. Glej: http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc1203_en.pdf
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Agencija povabila k oddaji vloge.
- imeti pravni status ali
- jih mora zastopati eden od članov platforme, ki ima pravni sedež in ga predsednik
platforme ustrezno pooblasti za oddajo vloge, zastopanje platforme v izbirnem
postopku in usklajevanje delovnega programa (pooblastilo mora podpisati
predsednik platforme);
- biti sestavljene iz nevladnih organizacij, ki so dejavne na področju kulture na
transnacionalni ravni;
- biti sestavljene iz članov, ki kolektivno zastopajo evropske izvajalce in druge
organizacije s sedežem v najmanj petnajstih državah, ki sodelujejo v programu.
Trenutno zgornja merila izpolnjujejo tri platforme.47
Dejavnosti, ki se upoštevajo pri izračunu podpore, se nanašajo na stalne dejavnosti
organizacije, ki so primerne glede na cilje programa Kultura, in kar zadeva platforme,
glede na strukturirani dialog s Komisijo, določen v zadevnih razpisih za prijavo interesa.
Delovni program bo torej pokrival samo te dejavnosti. Zato vsak dopolnilni ali občasni
projekt, ki izstopa iz tega okvira ali ga že pokriva podpora (evropska ali ne), ne bo del
delovnega programa. Poleg tega dejavnosti, ki v državah, ki ne sodelujejo v programu,
povzročajo stroške, ne smejo presegati 15 % stroškov, povezanih z izvajanjem
delovnega programa (glej poglavje III.3.1.1).
VII.4 Merila za dodelitev
Dodelitev podpore ni odvisna samo od proučitve meril upravičenosti, izključitve in izbora
(glej poglavje III). Končna odločitev o izbiri bo sprejeta zlasti na podlagi vrste
predloženega predloga (letna podpora za delovanje ali partnerstvo), ki se oceni na
podlagi meril za dodelitev.
V primeru vlog za:
a) letno podporo za delovanje bo odločitev o izbiri sprejeta na podlagi vsebine in vpliva
podrobnega delovnega programa za zadevno proračunsko leto;
b) partnerstvo se bo odločitev o izbiri sprejela na podlagi načrtovanih dosežkov vsebine
in vpliva triletnega akcijskega načrta (2011–2013) in podrobnega letnega
delovnega programa za leto 2011 ter njegove skladnosti s triletnim delovnim
načrtom organizacije glede na spodaj opredeljena merila za dodelitev.
Za vse kategorije bodo vloge ocenjene na lestvici od 0 do 100 točk in bodo uvrščene
glede na doseženo število točk.

47

Platforma o dostopu do kulture, platforma za medkulturno Evropo, platforma kulturnih in ustvarjalnih
industrij.

64

maj 2010
Merila za dodelitev so:
1) obseg, v katerem lahko delovni program in z njim povezane dejavnosti ustvarijo
resnično evropsko dodano vrednost in evropsko razsežnost predlaganih
dejavnosti;
2) pomen delovnega programa in z njim povezanih dejavnosti za posebne cilje
programa;
3) obseg, v katerem so predlagani delovni program in naknadne dejavnosti zasnovani
ter jih je mogoče uspešno izvesti z visoko stopnjo odličnosti;
4) obseg, v katerem lahko predlagani delovni program in naknadne dejavnosti ustvarijo
rezultate, ki neposredno in posredno dosežejo čim več oseb;
5) obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo in jih
promoviralo;
6) obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo ustrezno stopnjo trajnosti (dolgoročne
rezultate in sodelovanje) in delujejo kot razširjevalci za druge možne promotorje.
Merila za dodelitev, skupna vsem trem kategorijam
Odličnost predlaganih kulturnih dejavnosti (merilo 3, 20 točk)
Obseg, v katerem so predlagani delovni program in naknadne dejavnosti zasnovani ter
jih je mogoče uspešno izvesti z visoko stopnjo odličnosti. Ni dovolj, da predlogi
izpolnjujejo merila in cilje programa Kultura, temveč jih je treba tudi uspešno izvajati z
visoko stopnjo kakovosti dejavnosti. V zvezi s tem bodo ocenjeni naslednji dejavniki:
-

strokovnost in izkušenost oseb, ki so odgovorne za vodenje in izvajanje dejavnosti;

-

pomen predlaganih dejavnosti v smislu predstavljanja evropske kulture na njeni
najvišji ravni, vpliv na evropsko publiko in širšo javnost ter družbena razsežnost
dejavnosti;

-

jasnost predlaganih dejavnosti in njihova skladnost s poslovno in finančno
sposobnostjo organizacije;

-

kakovost vloge in proračuna/raven predvidenih stroškov: premišljena in popolna
vloga, jasnost in ustreznost predlagane metodologije, jasnost opisa akcije v smislu
njenih ciljev in dejavnosti;

-

načrtovane rezultate in podroben finančni razrez (za vloge za podpore, izračunane
na podlagi proračuna).

Obveščanje in promocija dejavnosti (merilo 5, 0–15 točk)
Rezultate predlaganih dejavnosti je treba ustrezno razširjati in promovirati. V zvezi s tem
bodo ocenjeni naslednji dejavniki:
-

ustreznost komunikacijskega načrta glede na vrsto dejavnosti in ciljno publiko;
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-

pri vlogah za podpore, izračunane na podlagi proračuna, ustreznost in zadostnost
proračunskih sredstev, dodeljenih načrtu obveščanja/razširjanja/promocije glede na
pričakovan neposreden in posreden učinek;

-

metodologija, uporabljena za zagotavljanje prepoznavnosti predlaganih dejavnosti,
podroben načrt obveščanja/razširjanja/promocije in uporaba različnih promocijskih
orodij (kot so spletna stran, tiskani mediji, brošure, radio).

Trajnost (merilo 6, 0–10 točk)
Dejavnosti kulturnih organizacij morajo ustvariti čim več dolgoročnih rezultatov in
sodelovanja ter imeti hkrati multiplikativni učinek za druge možne promotorje. V zvezi s
tem bodo ocenjeni naslednji dejavniki:
-

obseg, v katerem so izkušnje, pridobljene med izvajanjem preteklih in nedavnih
dejavnosti, zagotovile dolgoročno trajnost z resnično evropsko dodano vrednostjo;

-

zmožnost predlaganih dejavnosti, da vodijo v neprekinjeno in trajnostno sodelovanje,
dopolnilne dejavnosti ali stalne koristi na evropski ravni in dolgoročno prispevajo k
razvoju sodelovanja med kulturami v Evropi;

-

zmožnost predlaganih dejavnosti, da ustvarijo druge prihodnje pobude, katerih cilj je
spodbujanje transnacionalne mobilnosti oseb, ki delujejo na področju kulture,
spodbujanje transnacionalnega kroženja kulturnih in umetniških del in izdelkov ter
spodbujanje medkulturnega dialoga.

Posebna merila za dodelitev za vsako izmed treh kategorij
a) Ambasadorji
Evropska dodana vrednost in evropska razsežnost predlaganih dejavnosti (merilo
1, 0–20 točk)
Ocenjeni bodo naslednji dejavniki:
-

na kakšen način cilji, metodologija in narava predlaganih dejavnosti izkazujejo
smoter, ki presega lokalne, regionalne ali celo nacionalne interese in si prizadeva v
smeri zastopanja splošnega evropskega interesa na področju kulture;

-

na kakšen način imajo lahko predlagane dejavnosti večji učinek in je mogoče njihove
cilje bolje doseči na evropski ravni kot na nacionalni ravni;

-

v kakšnem obsegu organizacija prek vpliva, ki jih imajo njene dejavnosti na evropski
ravni, izpolnjuje vlogo evropskega kulturnega „ambasadorja“ in je kot taka zmožna
postati resnična „predstavnica“ evropske kulture;

-

v kakšnem obsegu lahko načrtovane dejavnosti dosežejo evropsko razsežnost.
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Pomen za posebne cilje programa (merilo 2, 0–20 točk)
Ocenjevalo se bo, v kolikšni meri predlagane dejavnosti prispevajo k mobilnosti oseb in
del ter krepijo medkulturni dialog.
Pričakovana stopnja rezultatov (merilo 4, 0–15 točk)
Ocenjeni bodo naslednji dejavniki:
-

število oseb, ki imajo lahko neposredne in posredne koristi od rezultatov predlaganih
dejavnosti;

-

število različnih evropskih držav, ki bodo imele koristi od predlaganih dejavnosti,
vključno s številom različnih držav, krajev in prizorišč, ki bodo gostili dejavnosti;

-

število partnerjev in sektorjev, ki jih je mogoče učinkovito in stalno zastopati na
evropski ravni.

b) Zagovorniške mreže:
Evropska dodana vrednost in evropska razsežnost predlaganih dejavnosti (merilo
1, 0–20 točk)
Ocenjeni bodo naslednji dejavniki:
-

na kakšen način cilji, metodologija in narava predlaganih dejavnosti izkazujejo
smoter, ki presega lokalne, regionalne ali celo nacionalne interese in si prizadeva za
mrežno povezovanje (networking), zagotavljanje zagovorništva in vzpostavitev
strukturiranega dialoga, ki je na področju kulture v splošnem evropskem interesu;

-

na kakšen način imajo lahko predlagane dejavnosti večji učinek in je mogoče njihove
cilje bolje doseči na evropski ravni kot na nacionalni ravni;

-

v kakšnem obsegu mreža vlagateljica zastopa organe, ki so dejavni v državah, ki
sodelujejo v programu, ali tretjih državah, in razširja informacije o ukrepih Evropske
unije, zlasti z namenom spodbujanja evropskega kulturnega sodelovanja;

-

v kakšnem obsegu lahko načrtovane dejavnosti dosežejo evropsko razsežnost.

Pomen za posebne cilje programa (merilo 2, 0–20 točk)
Ocenjevalo se bo, v kolikšni meri lahko dejavnosti zagovorništva in dialoga prispevajo k
oblikovanju in spodbujanju razprav o razvoju skupnega evropskega kulturnega prostora
ter krepitvi pomena kulturnega področja na sektorski in posamični ravni.
Pričakovana stopnja rezultatov (merilo 4, 0–15 točk)
Ocenjeni bodo naslednji dejavniki:
-

število oseb, ki imajo lahko neposredne in posredne koristi od rezultatov predlaganih
dejavnosti;
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-

število različnih evropskih držav, ki bodo imele koristi od predlaganih dejavnosti,
vključno s številom različnih držav, krajev in lokacij, ki bodo gostili dejavnosti;

-

število partnerjev in sektorjev, ki jih je mogoče zastopati na evropski ravni, in
pričakovani rezultati stikov z ustanovami Evropske unije.

c)

Platforme za strukturirani dialog

Evropska dodana vrednost in evropska razsežnost predlaganih dejavnosti (merilo
1) (0–20 točk)
Ocenjeni bodo naslednji dejavniki:
-

na kakšen način vsak član platforme s svojo mrežo in izkušnjami s kulturnimi
politikami prispeva k raznolikosti in širjenju perspektive platforme, kar zadeva
tematsko prednostno nalogo, opredeljeno v razpisu za prijavo interesa;

-

na kakšen način cilji, metodologija in narava predlaganih dejavnosti izkazujejo
smoter, ki presega lokalne, regionalne ali celo nacionalne interese in si prizadeva za
boljše razumevanje učinka kulturnih politik v evropskem splošnem interesu;

-

na kakšen način imajo lahko predlagane dejavnosti večji vpliv in je mogoče njihove
cilje bolje doseči na evropski ravni kot na nacionalni ravni;

-

na kakšen način je z dejavnostmi obveščanja, ki se nanašajo na razširjanje
rezultatov, mogoče doseči zainteresirane izvajalce na evropski ravni..

Pomen za posebne cilje programa (merilo 2, 0–20 točk)
Ocenjeni bodo naslednji dejavniki:
-

ustreznost predlaganih dejavnosti za prispevek k strukturiranemu dialogu s Komisijo,
kar zadeva tematsko prednostno nalogo, opredeljeno v razpisu za prijavo interesa;

-

na kakšen način lahko predlagane dejavnosti prispevajo k strukturiranju in
oblikovanju političnih razprav o razvoju skupnega kulturnega prostora, posebno o
ciljih evropske agende za kulturo.

Pričakovana stopnja rezultatov (merilo 4, 0–15 točk)
Ocenjeni bodo naslednji dejavniki:
-

število postopkov za posvetovanje in priporočila, ki lahko izvirajo iz dela platforme;

-

število izvajalcev in organizacij, ki imajo lahko neposredne in posredne koristi od
rezultatov predlaganih dejavnosti.

VII.5 Finančni pogoji
Stopnja sofinanciranja EU ne sme presegati 80 % stroškov poslovanja, ki se nanaša na
predloženi delovni program.
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Zato je treba vsaj 20 % stroškov poslovanja, ki se nanaša na delovni program,
sofinancirati iz drugih virov.
VII.5.1 Omejitev povečanja proračuna glede na prejšnja proračunska leta
Načelo omejitve predvidenih stroškov glede na prejšnja finančna leta se uporablja, da se
zagotovi pregledno dodeljevanje proračunskih sredstev, ki so na voljo za podpore za
delovanje organizacij, dejavnih na področju kulture na evropski ravni, in izogne
neupravičeni inflaciji proračunskih sredstev.
Stroški, predvideni za izvajanje delovnega programa, se ne morejo povečati za več kot
10 % dejanskih izdatkov, nastalih v letu n-248, ali pa se bodo omejili na to stopnjo.
Predvideni izdatki se ocenijo glede na izkaz poslovnega izida za to leto.
Če so dejanski izdatki, ki so nastali v letu pred zadnjim zaključenim letom (n-3), višji kot
v letu n-2, se lahko povišanje predvidenih stroškov izračuna tako, da se za referenco
vzame leto n-3.
To pravilo se uporablja za letne in večletne podpore za delovanje.
VII.5.2 Najvišji zgornji pragovi
Ne glede na pravilo o največ 80-odstotnem sofinanciranju ali določbe finančne uredbe
podpora, za katero zaprosi vsak vlagatelj, ne sme presegati naslednjih lestvic, ki so
opredeljene za vsako kategorijo:
a)

b)

48

Ambasadorji:
Stroški, predvideni za izvajanje delovnega
programa

Najvišji znesek podpore

pod 100 000 EUR
od 100 000 do 149 999 EUR
od 150 000 do 199 999 EUR
od 200 000 do 299 999 EUR
od 300 000 do 449 999 EUR
od 450 000 do 799 999 EUR
od 800 000 do 1 200 EUR
nad 1 200 000 EUR

75 000 EUR
80 000 EUR
120 000 EUR
160 000 EUR
240 000 EUR
360 000 EUR
480 000 EUR
600 000 EUR

Zagovorniške mreže in c) platforme:
Stroški, predvideni za izvajanje delovnega
programa

Najvišji znesek podpore

pod 100 000 EUR
od 100 000 do 150 000 EUR
nad 150 000 EUR

75 000 EUR
80 000 EUR
120 000 EUR

n je leto, za katero je bila oddana vloga za finančno podporo.
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VII.5.3 Postopno zniževanje podpor za delovanje (pravilo postopnega zniževanja)
V skladu s členom 113(2) finančne uredbe se podpore za delovanje postopoma
znižujejo, ko so ponovno podeljene.
To pravilo se uporablja na naslednji način:
Če je stopnja sofinanciranja višja od 5 %, bo stopnja sofinanciranja za leto n nižja za
eno odstotno točko pri stopnji sofinanciranja za leto n-1 (60 % za leto n, 59 % za leto
n+1);
Če je stopnja sofinanciranja 5 % ali manj, bo stopnja sofinanciranja za leto n znižana za
5 % stopnje sofinanciranja v primerjavi z letom n-1 (primer A: 5 % za leto n, 4,75 % za
leto n+1; primer B: 4 % za leto n, 3,80 % za leto n+1.
Isto pravilo velja za tri leta, če gre za okvirni sporazum o partnerstvu.
VII.6 Kako se podpora izračuna?
V zvezi z izračunom podpore za delovanje lahko vlagatelji izbirajo med dvema
sistemoma financiranja: pavšalnim financiranjem (glej poglavje VII.6.1) ali običajnim
proračunskim financiranjem (glej poglavje VII.6.2).
Pavšalno financiranje je bilo uvedeno zaradi poenostavitve izračunavanja podpor.
Namesto običajnega sistema, po katerem se podpora izračuna na podlagi podrobnega
proračuna, je v pavšalnem sistemu določen fiksen znesek na člana osebja organizacije.
To prihrani čas in organizaciji zagotavlja večjo prožnost pri uporabi podpore. S
pavšalnim sistemom se spreminja izračun podpore, podroben proračun pa ni več
potreben. Za pavšalni sistem se še vedno uporabljajo vsi ostali pogoji (omejitev rasti
izdatkov iz enega leta v drugo, najvišji zgornji pragovi in pravilo o postopnem
zniževanju).
VII.6.1 Pavšalno financiranje49
Splošne določbe
Pri tem sistemu se zgornja meja podpore izračuna na podlagi fiksnega zneska na člana
osebja, ki ga organizacija zaposluje za izvajanje predlaganega delovnega programa – s
polnim ali krajšim delovnim časom. Izračun vključuje vse osebe, zaposlene za izvajanje
delovnega programa, ki ga predlaga organizacija vlagateljica (kot so vodstveno osebje,
tajnice, pomočniki), in njene zaposlene, ne pa podizvajalcev, prostovoljnih delavcev in
pripravnikov. Glasbenike in druge umetnike se lahko vključi v izračun, čeprav formalno
niso člani osebja in prejemajo samo dnevnice in/ali nadomestilo za potne stroške. Tako
49

Odločba Komisije C(2008) 2729.
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izračunana podpora pokriva vse stroške poslovanja organizacije v dovoljenih zgornjih
mejah.
Organizacija lahko uporabi podporo za izvajanje predlaganega letnega delovnega
programa, ne da bi jo pri tem omejevali zgornji pragovi vnaprej določenih proračunskih
postavk, kar omogoča več prožnosti.
Izvajalska agencija izračuna finančno podporo na osnovi dejanskega števila članov
osebja, ki jih organizacija zaposluje za izvajanje predlaganega delovnega programa v
letu, za katero prejme podporo. Ob zaključku finančnega leta morajo organizacije število
članov tega osebja dokazovati s potrdilom, ki ga izda odobreni revizor. Predložiti morajo
tudi svoje letne računovodske izkaze (potrjene za podpore za delovanje, ki znašajo
100 000 EUR ali več).
Izračun zneska podpore
Organizacija vlagateljica za izračun podpore uporabi število članov osebja, ki so
zaposleni za izvajanje predlaganega delovnega programa, na leto. Število članov osebja
je mogoče določiti z uporabo skupnega števila delovnih dni, ki se ga deli z 220, tj.
številom delovnih dni na leto.
eno leto = 220 delovnih dni
1 delovni dan = najmanj 7,5 ure
Pri končnem izračunu podpore se upoštevajo samo delovni dnevi oseb, ki so potrjene s
posebnim zgoraj navedenim revizijskim potrdilom.
Pavšalni znesek je spremenljivka, odvisna od države, v kateri ima organizacija sedež, in
izraža stroškovno raven vsake države.
Uporabi se pavšalna stopnja države, v kateri organizacija izvaja svoje glavne dejavnosti,
kar pomeni državo, v kateri organizacija zaposluje vsaj 50 % svojih stalnih članov
osebja. To je običajno sedež organizacije.
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Pavšalne stopnje, ki se uporabljajo v državah, ki sodelujejo v programu, za vse
kategorije:

Avstrija
Belgija
Bolgarija
Ciper

AT
BE
BG
CY

Stopnja na
osebo v
EUR
42,747
39,905
14,318
33,213

Češka

CZ

27,874

Nemčija
Danska
Estonija
Grčija
Španija
Finska
Francija
Hrvaška
Madžarska
Irska
Islandija
Italija

DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IS
IT

40,078
41,638
23,367
32,693
35,571
40,633
37,443
21,738
22,327
46,942
41,811
35,363

Država

Koda

Država
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg
Latvija
Makedonija
(FYROM)
Malta
Črna gora
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Srbija
Švedska
Slovenija
Slovaška
Turčija
Združeno kraljestvo

LI
LT
LU
LV

Stopnja na
osebo v
EUR
47,289
21,460
47,289
19,866

MK

11,302

MT

26,453
11,302
46,457
47,289
19,554
26,349
16,295
11,302
41,603
31,515
25,031
15,775
40,286

Koda

NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR
UK

Stopnje se redno posodabljajo.
Samodejno računalo za izračun podpore v prijavnem obrazcu izračuna najvišjo
zaprošeno podporo. Računalo temelji na številu delovnih dni, kar omogoči vključitev
osebja z nepolnim delovnim časom. Znesek, izračunan s samodejnim računalom za
izračun podpore, predstavlja najvišjo možno zahtevano podporo in velja preden se
uporabijo pravila, navedena v poglavju VII.5.
Ker velja pravilo o nedobičkonosnosti (glej poglavje III.1.5), organizacije ne smejo
zaprositi za najvišji znesek, ki ga določi računalo, če lahko predvidijo, da bo ta znesek
ustvaril presežek.
Izvajalska agencija si pridržuje pravico, da predlaga nižji znesek sofinanciranja od
zneska, ki ga zahteva vlagatelj.
Pri pavšalnem sistemu morajo vlagatelji predložiti samo:
a) predhodno (ob oddaji vloge)
- za vloge za podpore, ki znašajo 100 000 EUR ali več, zaključene izkaze poslovnega
izida za zadnje razpoložljivo leto, ki niso starejši od 18 mesecev in jih je revidiral
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-

zunanji odobreni revizor;
delovni program, ki ga predlaga organizacija in opisuje dejavnosti s področja
programa Kultura;
izdatke v zvezi z izvajanjem tega delovnega programa za leto n-2, če gre za
organizacijo z drugimi dejavnostmi, ki ne spadajo v področje programa Kultura;
kratko navedbo predvidenih izdatkov in prihodkov, vključno s predvidenim številom
članov osebja za ustrezno leto;

b) naknadno (ob oddaji končnega poročila)
- poročilo, v katerem so podrobno opisani izvajanje in rezultati delovnega programa
(končno poročilo);
- pri podporah, ki znašajo 100 000 EUR ali več, izkaze poslovnega izida za leto, ki
ustreza prejeti podpori (letni računovodski izkazi), ki jih potrdi zunanji odobreni
revizor;
- izjavo, ki jo potrdi zunanji odobreni revizor in v kateri je navedeno skupno število
članov osebja, ki so bili zaposleni (število oseb/leto/dni) za izvajanje delovnega
programa.
S temi dokumenti se preverja dejansko število članov osebja in ali je organizacija
imela dobiček od podpore za delovanje in bodo podlaga za izračun končne podpore.
Primer izračuna podpore na podlagi pavšalnega sistema:
Izračun celotne podpore
Avstrijska organizacija, katere predlagani delovni program pokriva vse njene dejavnosti
in ki je v letu 2008 vložila vlogo za podporo v okviru kategorije „ambasadorji“, ima glede
na svoje zadnje razpoložljive zaključene in potrjene izkaze poslovnega izida skupne
izdatke v višini 286 000 EUR. Organizacija za leto 2008 navaja predvidene izdatke v
višini 290 000 EUR in pet članov osebja na plačilni listi (kar ustreza dvema zaposlenima
članoma osebja s polnim in enemu članu osebja s krajšim delovnim časom ter
umetnikom s krajšim 15-odstotnim delovnim časom), ki delajo 220 dni na leto.
1) Uporaba pravila o največjem povišanju stroškov
Ob predvidenih izdatkih v višini 290 000 EUR organizacija upošteva pravilo o največ 10odstotnem povišanju stroškov (glej poglavje VII.5.1).
2) Uporaba pavšalne stopnje
5 članov osebja x 42 747 EUR (pavšalna stopnja za Avstrijo) znese 213 735 EUR za
morebitno podporo.
3) Uporaba najvišjih zgornjih pragov
Ker so skupni stroški organizacije prejšnje leto znašali 290 000 EUR, je najvišji znesek
podpore, ki ga lahko zahteva, 160 000 EUR (glej najvišje zgornje pragove v poglavju
VII.5.2).
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Najvišji znesek, za katerega lahko organizacija vloži vlogo, je tako 160 000 EUR.
Ker še naprej velja pravilo o nedobičkonosnosti (glej poglavje III.1.5), to pomeni, da
mora Izvajalska agencija znižati podporo za primer, da bo na koncu leta v letnih
zaključnih računih izkazan presežek. Organizacije morajo to upoštevati pri oddaji vloge
za podporo. V zgornjem primeru avstrijska organizacija ne sme vložiti vloge za najvišjo
podporo v višini 160 000 EUR, če že ve, da bi s tem zneskom ustvarila presežek v
zaključnih računih, ampak mora zahtevati nižji znesek.
4) Uporaba pravila postopnega zniževanja
Poleg tega finančna uredba določa, da se morajo podpore za delovanje postopno
zniževati.
Predstavljajte si, da je avstrijska organizacija prejšnje leto prejela podporo za delovanje
v višini 143 000 EUR (50 % njenih skupnih stroškov tisto leto). V tem primeru nova
podpora ne more znašati več kot 49 % vseh njenih izdatkov. Zato je najvišji dovoljeni
znesek podpore, ki ga lahko zahteva, 142 100 EUR (49 % od 290 000 EUR), kar v
primerjavi s prejšnjim letom predstavlja znižanje v višini 900 EUR.50
VII.6.2 Financiranje na podlagi proračuna
Znesek podpore se izračuna na podlagi uravnotežene in podrobne ocene proračuna v
eurih za vsako proračunsko leto in za izvajanje predlaganega delovnega programa.
Informacije, ki jih mora vključevati proračun, in opredelitev upravičenih stroškov so
opisane v poglavju III.3.1 „Financiranje na podlagi proračuna“.
Veljajo ista pravila, kot so opisana v poglavju VII.5, in sicer pravila o omejevanju
naraščanja proračuna, najvišjih zgornjih pragovih, postopnem zniževanju in
nedobičkonosnosti, kakor so predstavljana zgoraj.
VII.7 Način izplačila
VII.7.1 Predfinanciranje
OPOMBA: Če se zahteva bančna garancija, pogoji, povezani s spodnjim načinom
izplačila, niso enaki. Za več podrobnosti glej poglavje III.1.6.
Prvo izplačilo iz naslova predfinanciranje, kot je opredeljeno v sporazumu o podpori, se
upravičencu nakaže v 45 dneh od datuma, ko Izvajalska agencija podpiše sporazum o
podpori in so prejete vse zahtevane garancije.
VII.7.2 Končno plačilo
Izvajalska agencija določi znesek končnega plačila na podlagi končnega poročila.
Dokumenti, ki jih je treba predložiti za pavšalno financiranje:
-

50

končno poročilo o dejavnostih, v katerem so podrobno opisani izvajanje in rezultati
delovnega programa;
To znižanje ima lahko večji ali manjši pomen glede na dejanski položaj organizacije.
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-

pri podporah, ki znašajo 100 000 EUR ali več, izkaze poslovnega izida za leto, ki
ustreza prejeti podpori (letni računovodski izkazi), ki jih potrdi zunanji odobreni
revizor;

-

izjavo, ki jo potrdi zunanji odobreni revizor in v kateri je navedeno skupno število
članov osebja, ki so bili zaposleni za izvajanje delovnega programa.

Če organizacija dogovorjenega delovnega programa ni izvedla v celoti ali je ustvarila
presežek, se bo podpora znižala.
Dokumenti, ki jih je treba predložiti za financiranje na podlagi proračuna:
-

končno poročilo o dejavnostih, v katerem so podrobno opisani izvajanje in rezultati
delovnega programa;

-

končno finančno poročilo o dejansko nastalih upravičenih stroških, ki sledi strukturi
finančnega načrta;

-

popolno zbirno poročilo o prihodkih in izdatkih delovnega programa (seznam faktur);

-

pri podporah, ki znašajo 100 000 EUR ali več, izkaze poslovnega izida za leto, ki
ustreza prejeti podpori (letni računovodski izkazi), ki jih potrdi zunanji odobreni
revizor.

Glede pravil o potrdilu o končnih finančnih poročilih glej poglavje III.7.
Če so upravičeni stroški, ki so dejansko nastali upravičencu v proračunskem letu, nižji
od predvidenih, Izvajalska agencija za dejanske stroške uporabi stopnjo sofinanciranja,
ki je navedena v sporazumu o podpori. Kadar je to ustrezno, se od upravičenca zahteva
povračilo vseh presežnih zneskov, ki jih je Izvajalska agencija izplačala s
predfinanciranjem.
Če organizacija ni v celoti izvedla dogovorjenega delovnega programa ali je ustvarila
presežek, se podpora zniža.

75

maj 2010
POGLAVJE VIII

Projekti sodelovanja med organizacijami, ki se ukvarjajo z
analizo kulturne politike (sklop 3.2)

VIII.1 Uvod
Namen tega sklopa je podpreti projekte sodelovanja med zasebnimi ali javnimi
organizacijami (kot so kulturni oddelki nacionalnih, regionalnih ali lokalnih organov,
kulturni observatoriji ali fundacije, oddelki na univerzah, specializiranih za kulturne
zadeve, strokovne organizacije in mreže), ki imajo neposredne in praktične izkušnje z
analiziranjem, ocenjevanjem in presojo vpliva kulturnih politik na lokalni, regionalni,
nacionalni in/ali evropski ravni, v povezavi z enim ali več od treh ciljev evropske agende
za kulturo51:
-

spodbujati kulturno raznolikost in medkulturni dialog;

-

spodbujati kulturo kot katalizatorja za ustvarjalnost v okviru lizbonske strategije za
rast in delovna mesta;

-

spodbujati kulturo kot bistveno sestavino v mednarodnih odnosih Unije ob
uresničevanju Konvencije Unesca o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnega
izražanja.52

Akcije morajo vključevati vsaj tri organizacije s pravnim sedežem v vsaj treh državah, ki
sodelujejo v programu.
Podpora je lahko dana za naslednje dejavnosti:


tajništvo in koordinacijo združenja;



izmenjavo, analizo, primerjavo in konsolidacijo obstoječih količinskih in
kakovostnih podatkov ter ocenjevalnih metodologij;



oblikovanje predlogov in priporočil za nove metode ocenjevanja ali količinske in
kakovostne podatke. Začetek novih posebnih študij ali zbiranja podatkov ni
vključen.

Kdo je koordinator, soorganizator, pridruženi partner?
Kulturni izvajalci so lahko vključeni v izvajanje teh projektov sodelovanja v naslednjih
funkcijah:
- koordinator: kulturni izvajalec iz države upravičenke, ki med izvajanjem projekta
prevzame vlogo koordinatorja. S to vlogo se nanj preneseta splošna odgovornost za
izvajanje akcije v skladu s sporazumom o podpori ter dejanska ter bistvena
vključenost v načrtovanje, izvajanje in financiranje projekta. Koordinator deluje kot
pravni sopodpisnik sporazuma o podpori;

51

Glej Sporočilo o evropski agendi za kulturo v svetu globalizacije, COM (2007) 2004 konč.
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29019_en.htm
52
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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- soorganizator: kulturni izvajalec iz države, ki sodeluje v programu, vključen v
načrtovanje in izvajanje projekta, ter sodeluje pri njegovem financiranju. V prijavnem
obrazcu mora biti vključenost vsakega soorganizatorja jasno navedena.
Poleg tega mora vsak soorganizator podpisati pooblastilo, s katerim podpisnik
pooblašča koordinatorja, da med izvajanjem projekta deluje v njegovem imenu in za
njegov račun, ter se zavezati za znesek svojega finančnega prispevka za projekt.
Podpisana pooblastila vseh soorganizatorjev se priložijo vlogi in ob izbiri projekta
sporazumu o podpori ali sklepu o podpori.
Zgolj dobava blaga ali storitev, povezanih s projektom, na podlagi pogodbe ali brez
nje, se ne šteje za skladno z opredeljeno vlogo soorganizatorja;
- pridruženi partner: kulturni izvajalec iz upravičene države ki sodeluje pri izvajanju
predlaganih projektnih dejavnosti, vendar ne v enakem obsegu in na enaki ravni
sodelovanja kot soorganizator. Zlasti mu ni treba finančno sodelovati pri projektu.
Stroški, ki nastanejo pridruženim partnerjem, niso upravičeni, razen če jih koordinator
in/ali soorganizatorji neposredno plačajo ali povrnejo.
VIII.2 Predložitev vlog
Do kdaj oddati vlogo?
Vloge se lahko pošljejo vsako leto najpozneje do datuma, določenega v koledarju iz
poglavja I.7.
Kako oddati vlogo?
Glej poglavje II.
VIII.3 Posebna merila upravičenosti
Da bi bile vloge upravičene, morajo izpolnjevati posebna merila, našteta spodaj. Za
merila upravičenosti, ki so skupna vsem sklopom programa, glej poglavje II.2.1.
VIII.3.1

Upravičeni kandidati

Upravičene so samo javne ali zasebne organizacije, ki so pravna oseba in imajo sedež v
eni od držav, ki sodelujejo v programu.
Glavna dejavnost vlagatelja mora biti na področju kulture.
VIII.3.2

Upravičeni projekti

Da bi bili projekti upravičeni, morajo:
- trajati od najmanj 12 do največ 24 mesecev;
- vključevati najmanj tri organizacije (koordinatorja in najmanj dva soorganizatorja in/ali
pridružena partnerja) iz treh različnih držav, ki sodelujejo v programu;
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- kadar vloga vključuje soorganizatorje, za vsakega soorganizatorja vsebovati
podpisano pooblastilo, ki vključuje zahtevane obveznosti;
- temeljiti na sporazumu o sodelovanju med vključenimi soorganizatorji (koordinator,
soorganizator in/ali pridruženi partner). V tem dokumentu, ki ga podpišejo
koordinator, soorganizatorji in pridruženi partnerji, je opisano njihovo sodelovanje;
- zahtevati podporo v višini največ 120 000 EUR za vsako leto dejavnosti;
- vsebovati uravnotežen proračun (izdatki = prihodki) in upoštevati najvišjo zgornjo
mejo sofinanciranja EU, ki je 60 % celotnega upravičenega proračuna.
VIII.4 Merila izbora
Poslovna in finančna sposobnost
(glej poglavje II.2.3 – Merila izbora)
VIII.5 Kakšna so merila za dodelitev podpore?
Dodelitev finančne podpore ni odvisna samo od preučitve meril upravičenosti in
izločevalnih meril ter poslovne in finančne sposobnosti organizacij(-e). Končna odločitev
o izbiri bo sprejeta zlasti na podlagi meril za dodelitev.
Merila za dodelitev, ki vključujejo kvalitativne in kvantitativne kazalnike, so:
1. stopnja dejanske evropske dodane vrednosti, ki jo lahko ustvari projekt;
2. pomen dejavnosti za posebne cilje programa v povezavi z evropsko agendo za
kulturo;
3. raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z
visoko stopnjo odličnosti;
4. kakovost partnerstva med koordinatorjem in soorganizatorji;
5. obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo rezultate, ki dosežejo cilje programa;
6. obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo
in jih promoviralo;
7. obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo dolgoročni učinek (trajnost).
Projekti bodo ocenjeni na lestvici od 0 do 100 točk in uvrščeni glede na doseženo število
točk.
1)

Evropska dodana vrednost (0–20 točk)

Merilo „evropska dodana vrednost“ bo ocenjeno ob upoštevanju naslednjih dejavnikov:
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- na kakšen način cilji, metodologija in narava predlaganih dejavnosti izkazujejo
smoter, ki presega lokalne, regionalne ali celo nacionalne interese ter si prizadeva v
smeri boljšega razumevanja vpliva kulturnih politik v splošnem evropskem interesu;
- na kakšen način posamezna organizacija, vključena v projekt sodelovanja, z
načrtovanimi dejavnostmi in svojimi izkušnjami z analizo, vrednotenjem ali
ocenjevanjem vpliva kulturnih politik prispeva k raznolikosti in širjenju perspektive
enega ali več od treh ciljev evropske agende za kulturo;
- na kakšen način imajo lahko predlagane dejavnosti večji vpliv in je mogoče njihove
cilje bolje doseči na evropski ravni kot na nacionalni ravni;
- v kakšnem obsegu si načrtovane dejavnosti prizadevajo za to evropsko razsežnost.
2)

Pomen za posebne cilje programa (0–20 točk)

Merilo „pomen za posebne cilje programa v povezavi z evropsko agendo za kulturo“ bo
ocenjeno ob upoštevanju naslednjih dejavnikov:
-

pomen predlaganih dejavnosti v smislu prispevanja k izpolnjevanju ciljev evropske
agende za kulturo;

-

na kakšen način lahko predlagane dejavnosti prispevajo k strukturiranju in
oblikovanju političnih razprav o ciljih evropske agende za kulturo.

3)

Odličnost predlaganih kulturnih dejavnosti (0–20 točk)

Merilo „odličnost predlaganih dejavnosti“ bo ocenjeno ob upoštevanju naslednjih
dejavnikov:
Raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z visoko
stopnjo odličnosti. Ni dovolj, da predlogi izpolnjujejo merila in cilje programa Kultura v
povezavi z evropsko agendo za kulturo, temveč jih je treba tudi uspešno izvajati z visoko
stopnjo kakovosti dejavnosti. V zvezi s tem se bo ocenjevalo naslednje dejavnike:
–

strokovnost in izkušenost oseb, ki so odgovorne za vodenje in izvajanje dejavnosti;

–

jasnost predlaganih dejavnosti in njihova skladnost s sposobnostjo in izkušnjami
zadevne organizacije.

4)

Kakovost partnerstva (0–10 točk)

Sodelovanje med kulturnimi izvajalci je temelj programa. V zvezi s tem se bo ocenjevalo
naslednje dejavnike:
-

stopnja sodelovanja in vključenost vsakega soorganizatorja v načrtovanje, izvajanje
in financiranje projekta: število soorganizatorjev in/ali partnerjev, geografska
razpršenost sodelujočih organizacij, dejanska vloga pri sodelovanju;
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-

vloga in prispevek vsakega soorganizatorja in/ali partnerja k vodenju projekta:
način vodenja, ki se uporablja za predlagane dejavnosti, jasnost nalog, dodeljenih
osebju, in jasen opis vloge vsakega soorganizatorja in/ali partnerja, vključenega v
projekt;

-

skladnost med predlaganimi dejavnostmi, proračunskimi sredstvi, dodeljenimi vsaki
od njih, in osebjem, ki je na voljo za izvajanje projekta;

-

kakovost vloge in proračuna: premišljena in popolna vloga, jasnost in ustreznost
predlagane metodologije, jasnost opisa projekta v smislu ciljev/dejavnosti/rezultatov
in podroben finančni razrez.

5)

Pričakovana stopnja rezultatov (0–10 točk)

Merilo „pričakovana stopnja rezultatov“ bo ocenjeno ob upoštevanju naslednjih
dejavnikov:
- količina in kakovost novih dokazov, konsolidacij podatkov in/ali analiz in metodoloških
priporočil, ki lahko izvirajo iz projekta;
- število izvajalcev in organizacij, ki imajo lahko neposredne in posredne koristi od
rezultatov predlaganih dejavnosti.
6)

Obveščanje in promocija dejavnosti (0–10 točk)

Rezultate predlaganih dejavnosti je treba primerno razširjati in promovirati zunaj okvira
zakonskih obveznosti uporabe logotipov Evropske unije. V zvezi s tem se bo ocenjevalo
naslednje dejavnike:
-

ustreznost komunikacijskega načrta glede na vrsto projekta in ciljno publiko;

-

ustreznost in zadostnost proračunskih sredstev, dodeljenih načrtu
obveščanja/razširjanja/promocije, glede na pričakovane neposredne in posredne
vplive;

-

metodologija, uporabljena za zagotavljanje prepoznavnosti predlaganih dejavnosti,
podroben načrt obveščanja/razširjanja/promocije in uporaba različnih promocijskih
orodij (spletna stran, tiskani mediji, brošure, radio itd.);

-

na kakšen način je z dejavnostmi obveščanja, ki se nanašajo na razširjanje
rezultatov, mogoče doseči zainteresirane izvajalce na nacionalni in evropski ravni.

7)

Dolgoročni učinek – trajnost (0–10 točk)

Projekti morajo ustvariti dolgoročne rezultate in sodelovanje ter imeti hkrati multiplikativni
učinek za druge možne promotorje. V zvezi s tem se bo ocenjevalo naslednje dejavnike:
-

zmožnost predlaganih dejavnosti, da imajo za posledico neprekinjeno in trajno
sodelovanje, dopolnilne dejavnosti ali stalne koristi na evropski ravni ter dolgoročno
prispevajo k razvoju sodelovanja med kulturami v Evropi;
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-

zmožnost predlaganih dejavnosti, da ustvarijo druge prihodnje pobude čezmejnega
evropskega kulturnega sodelovanja.

VIII.6 Finančni pogoji
Proračun vključuje upravičene stroške, ki jih ima koordinator in/ali soorganizator pri
vodenju in izvajanju projekta.
Več informacij o finančnih pravilih, ki se uporabljajo, in posebno podroben opis
proračuna in seznam upravičenih ter neupravičenih stroškov, je na voljo v poglavju III.2.
Dodeljena podpora se izračuna na podlagi predvidenega proračuna in lahko krije največ
60 % upravičenih stroškov.
VIII.7 Uporaba sporazuma o podpori/sklepa o podpori
Uporabljajo se sporazumi o podpori (glej poglavje III.4).
VIII.8 Način izplačila
VIII.8.1

Predfinanciranje

OPOMBA: Če se zahteva bančna garancija, pogoji, povezani s spodnjim načinom
izplačila, niso enaki (za dodatne informacije o garanciji glej poglavje III.1.6).
Eno samo izplačilo iz naslova predfinanciranja, ki ustreza 70 % dodeljene podpore, se
izvrši v skladu s postopkom iz poglavja III.9 v 45 dneh po tem, ko agencija podpiše
sporazum o podpori.
VIII.8.2

Končno plačilo

Izvajalska agencija določi znesek končnega plačila na podlagi končnega poročila.
Pogoj za prejem končnega plačila je končno poročilo, ki ga je treba predložiti v skladu z
rokom, določenim v sporazumu o podpori. Končno poročilo vsebuje končno poročilo o
tehnični izvedbi, s čimer se zagotovi popolno poročilo o rezultatih projekta, in končno
finančno poročilo, vključno s seznamom faktur. Glede pravil o potrdilu o končnih
finančnih poročilih glej poglavje III.7. Skupaj s končnim poročilom se predložijo izvodi
projektnih izdelkov (tj. publikacije, plakati, vabila, DVD, CD-ROM, majice itd.) in kakršen
koli promocijski material.
Za upravičence sta pripravljena vnaprej oblikovani dokument za poročilo o tehničnem
izvajanju, ki pomaga strukturirati in izpostaviti primerne podatke, ter samodejno orodje,
ki končni finančni izkaz poveže s seznamom faktur in olajša izračunavanje stroškov.
Če so upravičeni stroški, ki jih dejansko ima koordinator/soorganizator v obdobju
upravičenosti stroškov, nižji od predvidenih, Izvajalska agencija uporabi stopnjo
sofinanciranja, ki je navedena v sporazumu o podpori. To lahko pripelje do znižanja
dodeljene podpore.
Kadar je to primerno, Izvajalska agencija od upravičenca zahteva povračilo vseh preveč
izplačanih zneskov.
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POGLAVJE IX

Glosar (ključni pojmi)

OPOMBA: Izrazi so predstavljeni po abecednem redu.
Amortizacija opreme (Depreciation of equipment): V primeru nakupa oprema za
potrebe sofinanciranega projekta ali letnega delovnega programa je mogoče uveljavljati
amortizacijo. Kot upravičen neposredni strošek se uveljavlja samo amortizacija v trajanju
obdobja upravičenosti, kot je opredeljeno v sporazumu o podpori, če se oprema
uporablja posebej za projekt ali v zvezi z dejavnostmi sofinanciranega delovnega
programa. Uporabljajo se nacionalna davčna in računovodska pravila o amortizaciji, ki
veljajo za organizacijo upravičenko.
Bančni račun (Bank Account): Bančni račun ali podračun upravičenca v eurih, prek
katerega se izvajajo vsa plačila, povezana z akcijo. Izvajalska agencija bo na podlagi
obrazca za finančno identifikacijo, ki ga predloži koordinator, oblikovala datoteko s
podrobnimi podatki o tem bančnem računu ali podračunu.
Finančna sposobnost vlagatelja (Financial capacity of the applicant): Eno izmed
meril izbora, ki se ocenjujejo med postopkom izbora predloženih predlogov. Vlagatelji
morajo imeti stalne in zadostne finančne vire, da ohranjanjo svojo dejavnost v celotnem
obdobju izvajanja projekta in prispevajo k njegovemu financiranju. Za lažje preverjanje
finančne sposobnosti je treba predložiti obrazec o finančni sposobnosti. Če se presodi,
da je finančna sposobnost nezadostna, lahko Izvajalska agencija zavrne vlogo, zahteva
dodatne informacije (na primer podpisano izjavo pridruženega partnerja, ki potrjuje
znesek sofinanciranja) ali garancijo ali predlaga sporazum o podpori /sklep o podpori
brez predfinanciranja.
Izbrana tretja država (Selected third country): to ni(-so) ciljna(-e) država(-e) za
projekte kulturnega sodelovanja s tretjimi državami (sklop 1.3.5). Projekt mora
vključevati najmanj enega partnerja, ki je pravno registriran v tej državi, in dejavnosti, ki
se izvajajo v tej državi (najmanj 50 %). Vsako leto je izbrana ena ali več tretjih držav.
Država(-e), izbrana(-e) v posameznem letu, je (so) objavljena(-e) na spletni strani
Izvajalske agencije najpozneje 4 mesece pred rokom za oddajo, navedenim v poglavju
I.7.
Javna organizacija (Public organisation): Vsaka organizacija, katere del stroškov se
po zakonu samodejno financira iz državne zakladnice, in sicer iz proračuna centralne,
regionalne ali lokalne oblasti. To pomeni, da se tak strošek krije s sredstvi javnega
sektorja, pridobljenimi z obdavčevanjem, globami ali zakonsko urejenimi pristojbinami,
ne da bi organizaciji bilo treba iti skozi postopek prijave, v katerem ji morda ne bi uspelo
pridobiti sredstev. Organizacij, katerih obstoj je odvisen od državnega financiranja in
prejemajo podpore vsako leto, vendar obstaja vsaj teoretična možnost, da v določenem
letu ne bodo uspele pridobiti denarnih sredstev, Izvajalska agencija ne obravnava kot
javne organizacije, temveč jih obravnava kot zasebne organizacije.
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Koordinator (upravičenec) (Coordinator/Beneficiary): Kulturni izvajalec iz države, ki
sodeluje v programu, ki prevzame vlogo koordinatorja med izvajanjem projekta. S to
vlogo se prenese nanj splošna odgovornost za izvajanje aktivnosti v skladu s
sporazumom o podpori/sklepom o podpori ter dejanska in bistvena vključenost v
načrtovanje, izvajanje in financiranje projekta. Koordinator deluje kot pravni sopodpisnik
sporazuma o podpori.
Merila upravičenosti (Eligibility Criteria): Merila upravičenosti so določena za vsak
sklop programa in se preverjajo v prvi fazi postopka izbora predloženih predlogov. Samo
predlogi, ki izpolnjujejo ustrezna merila upravičenosti, so predmet poglobljene ocene na
podlagi meril izbora in meril za dodelitev.
Merila za dodelitev (Award criteria): Ta merila so podlaga za ocenjevanje kakovosti
predlogov glede na cilje in zahteve, določene za vsak sklop programa. Vključujejo
kvalitativne in kvantitativne kriterije, vsakemu izmed njih pa je dodeljena posebna teža.
Merila izbora (Selection criteria): Ta merila so podlaga za ocenjevanje poslovne in
finančne sposobnosti organizacij vlagateljic, da izvedejo predlagan projekt oz. delovni
program (glej tudi poslovno sposobnost in finančno sposobnost).
Merila za izključitev (Exclusion Criteria): Ta merila so splošne narave in se nanašajo
na vse vlagatelje vlog za podpore, ki jih dodeli Komisija. Vlagatelji morajo potrditi, da
izpolnjujejo določbe iz člena 93(1), člena 94 in člena 96(2)(a) finančne uredbe.
Navzkrižje interesov (Conflict of interests): V skladu s finančno uredbo (člen 52):
„1. Vsem finančnim udeležencem in kateri koli drugi osebi, ki sodeluje pri izvrševanju,
upravljanju, reviziji ali notranji kontroli proračuna, je prepovedano vsakršno dejanje, ki bi
lahko povzročilo navzkrižje njihovih interesov z interesi Skupnosti. Če bi do tega prišlo,
mora zadevna oseba prenehati s temi dejavnostmi in zadevo prepustiti pristojnemu
organu.“
„2. Navzkrižje interesov obstaja, kadar je ogroženo nepristransko in objektivno izvajanje
nalog finančnega udeleženca ali druge osebe iz odstavka 1 zaradi družinskih, čustvenih,
političnih ali narodnostnih razlogov, gospodarskega interesa ali kakršnega koli drugega
skupnega interesa z upravičencem.“
Neposredni stroški (Direct costs): Upravičeni neposredni stroški so stroški, ki jih je
mogoče opredeliti kot posebne stroške, neposredno povezane z izvajanjem projekta oz.
delovnega programa, in jih je zato mogoče k njemu neposredno knjižiti.
Obdobje upravičenosti (Eligibility period): Obdobje, med katerim morajo nastati
upravičeni stroški, t.j. stroški, ki so potrebni za izvajanje sofinanciranega projekta ali
delovnega programa in zaradi njih pride do plačilnih obveznosti. Obdobje upravičenosti
je določeno v sporazumu o podpori/sklepu o podpori.
Obrazec za finančno identifikacijo (Financial Identification Form): Službe Izvajalske
agencije ne morejo preiti k dodelitvi podpore in avtorizaciji predfinanciranja dokončnih
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izplačil, če podatki o upravičencih niso evidentirani in potrjeni na centralni ravni. V ta
namen morajo vlagatelji predložiti obrazec za finančno identifikacijo, ki omogoča
preverjanje bančnega računa, povezanega s sporazumom o podpori/sklepom o podpori.
Ta obrazec mora podpisati imetnik računa, potrditi pa banka (tj. uradni žig banke in
podpis predstavnika banke).
Partner v izbrani tretji državi (sklop 1.3.5) (Partner in the selected Third Country /
strand 1.3.5): Kulturni izvajalec se obravnava kot partner v izbrani tretji državi, če ima
pravni sedež v izbrani tretji državi, sodeluje pri načrtovanju in izvajanju predlaganih
aktivnosti, podpiše sporazum o sodelovanju. Stroški, ki jih ima(-jo) partner(-ji) v tretji
državi, niso upravičeni, razen če jih neposredno krijejo ali povrnejo koordinator in/ali
soorganizatorji. Seznam izbranih tretjih držav za posamezno leto je objavljen na spletni
strani Izvajalske agencije najpozneje 4 mesece pred rokom za oddajo.
Pavšalne stopnje: Uporabljajo se za izračun celotnega zneska podpore za podpore za
delovanje (sklop 2) in projekte literarnega prevajanja (sklop 1.2.2). V okviru tega sistema
se podpora izračuna na podlagi fiksnega zneska, na primer fiksnega zneska na stran
(sklop 1.2.2) ali fiksnega zneska na člana osebja organizacije (sklop 2).
Podizvajanje (pogodbe o izvajanju/dodelitev pogodb o javnih naročilih) (Subcontracting): Vse storitve in/ali blago, povezano s predlaganim projektom ali delovnim
programom, ki jih zagotovijo tretje stranke, ki niso organizacije vlagateljice, in jih plačajo
ali v celoti povrnejo organizacije vlagateljice, ne glede na obliko pravnega sporazuma,
sklenjenega med njimi in tretjo stranko. Seznam podizvajalcev mora biti naveden v
prijavnem obrazcu, neposredni stroški, povezani z dejavnostmi, ki jih izvajajo, pa morajo
biti jasno navedeni v proračunu. Celotni znesek pogodbe o javnih naročilih ne sme
presegati ene tretjine zneska dodeljene podpore.
Pooblastilo (Mandate): Uporablja se za projekte večletnega sodelovanja (sklop 1.1),
projekte sodelovanja (1.2.1), projekte sodelovanja s tretjimi državami (1.3.5) in projekte
sodelovanja med organizacijami, ki se ukvarjajo z analizo kulturne politike (3.2). Na
podlagi sporazuma o podpori je koordinator v celoti odgovoren za projekt v razmerju do
Izvajalske agencije. Vsak soorganizator mora podpisati ta dokument, s katerim
podpisnik pooblašča koordinatorja, da med izvajanjem projekta deluje v njegovem imenu
in za njegov račun. Finančni prispevek soorganizatorja k projektu mora biti naveden v
pooblastilu. Pooblastilo mora biti dodano vlogi in priloženo sporazumu o podpori.
Poslovna sposobnost (Operational capacity): Eno izmed meril izbora, ki se
ocenjujejo med postopkom izbora predloženih predlogov. Vlagatelji morajo biti ustrezno
strokovno usposobljeni in kvalificirani, da predlagani projekt ali delovni program izpeljejo
do konca. V ta namen je treba kot del vloge predložiti poročilo o dejavnostih in
življenjepise oseb, odgovornih za izvajanje predlaganega delovnega programa ali
projekta v imenu vsake organizacije vlagateljice.
Posredni stroški (administrativni stroški/operativni stroški) (Indirect costs):
Upravičeni stroški, ki jih ni mogoče opredeliti kot posebne stroške, ki se neposredno
nanašajo na izvajanje akcije (tj. ni jih mogoče neposredno knjižiti k akciji), jih je pa
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mogoče opredeliti in utemeljiti kot stroške, ki so nastali v zvezi z akcijo. Med drugim
lahko vključujejo stroške najemnine, ogrevanja, elektrike, plina, komunikacijske stroške
in poštnino.
Potrdilo o končnem finančnem poročilu (Certificate on final financial statements):
Za sklope 1.1, 1.2.1, 1.3.5 in 1.3.6 mora finančna poročila (priloga III in seznam faktur)
potrditi pooblaščeni in neodvisni zunanji revizor ali v primeru javnih organizacij neodvisni
strokovno usposobljeni javni uslužbenec.
Potrdilo se priloži zahtevku za končno izplačilo, ki ga vloži upravičenec, in potrjuje:
„Stroški, ki jih je upravičenec/soupravičenec navedel v finančnem poročilu, na katerem
temelji zahtevek za izplačilo, so resnični, točno evidentirani in upravičeni v skladu z
določbami sporazuma o podpori.“
Pravica do pregleda (Right of scrutiny): Evropski parlament ima pravico do pregleda
izvedbenih ukrepov, ki spadajo v postopek soodločanja (tj. sklepov, ki jih na predlog
Komisije sprejmeta Svet in Parlament). Za to vlogo ima Parlament na voljo en mesec za
preučitev osnutka ukrepa, preden Komisija sprejme uradno odločitev. Časovni rok začne
teči takoj, ko se predlagani izvedbeni ukrep (tj. seznam predlogov, izbranih za
sofinanciranje) po posvetovanju s programskim odborom posreduje Parlamentu.
Pravna oseba (Legal Entity): Vlagatelji so upravičeni le, če so zasebne ali javne
organizacije s pravnim statusom. Da se omogoči identifikacija pravnega statusa
vlagateljev, je treba predložiti obrazec o pravni osebi skupaj z ustreznimi dokazili (tj.
statuti, zakonskim odlokom).
Pridruženi partner (Associated Partner): Kulturni izvajalec iz države, ki sodeluje v
programu, ali tretje države, ki sodeluje pri izvajanju predlaganih projektnih aktivnosti,
vendar ne v enakem obsegu in na enaki ravni kot soorganizator. Stroški, ki nastanejo
pridruženim partnerjem, niso upravičeni, razen če jih neposredno plačajo ali povrnejo
koordinator in/ali soorganizatorji.
Prispevki v naravi (Contribution in kind): Prispevki v naravi so vsi prispevki tretje
stranke, ki jih upravičenec in soorganizatorji ne plačajo (tj. stroški, ki niso evidentirani v
knjigovodstvu koordinatorja in/ali soorganizatorjev za sklope 1.1., 1.2.1, 1.3.5, 1.3.6 in
3.2/upravičenca sporazuma o podpori za druge sklope). To so lahko prispevki v obliki
trajnega naložbenega blaga in opreme, surovin, neplačanega prostovoljnega dela, ki ga
opravi posameznik ali pravna oseba, ali osebje, napoteno iz druge organizacije (ki ni
koordinator/soorganizator oz. organizacija upravičenka), ki jih plača matična
organizacija.
Prispevki v naravi niso upravičeni stroški.
Programski odbor (Programme Committee): Na podlagi sklepa o uvedbi programa
Kultura Komisiji in Izvajalski agenciji pri izvajanju programa (tj. vodnika po programu in
seznama predlogov, izbranih za sofinanciranje) pomaga odbor, sestavljen iz
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predstavnikov držav, ki sodelujejo v programu. Odbor se stalno obvešča ali pozove, da
poda mnenje o ustreznih predlogih.
Proračunski organ (Budgetary authority): Evropski svet in Evropski parlament
sprejmeta proračun Evropske unije na predlog Evropske komisije.
Proračunsko leto: obdobje, zajeto v letne računovodske izkaze organizacije, največkrat
od 1. januarja do 31. decembra.
Računalo za izračun podpore (Ready reckoner): To orodje je na voljo za projekte
literarnega prevajanja (sklop 1.2.2) in podpore za delovanje (sklop 2). Računalo je
vključeno v posebne prijavne obrazce in samodejno izračuna ustrezne zneske.
Razpis za zbiranje predlogov (Call for proposals): eden izmed načinov izvajanja
programov EU. Razpis za zbiranje predlogov je objavljen vsako leto, v njem pa je
določenih več elementov: zastavljeni cilji in letna proračunska sredstva, dodeljena za
posamezne akcije; merila upravičenosti, merila za izključitev, merila izbora in merila za
dodelitev ter ustrezna dokazila, ki jih je treba predložiti; pogoji za financiranje EU; pogoji
za predložitev predlogov; možni datum začetka izvajanja sofinanciranih akcij in
časovnica postopka dodelitve. Razpisi za zbiranje predlogov so objavljeni na spletnih
straneh ustanov EU in v Uradnem listu EU. Ta vodnik po programu vključuje posamezne
razpise za zbiranje predlogov za sklope, navedene v drugem delu.
Sklep o podpori (Grant Decision): Podpora EU za uspešne predloge ima lahko obliko
sklepa o podpori, ki jo enostransko podpiše Izvajalska agencija. V sklepu o podpori so
navedene določbe in pogoji, s katerimi se ureja dodeljena podpora. Med obdobjem
upravičenosti se lahko dopolni.
Sklop (Strand): Posebna akcija, za katero je predvideno sofinanciranje v okviru
programa Kultura (2007–2013).
Soorganizator (Coorganiser): Kulturni izvajalec iz države, ki sodeluje v programu, ki je
dejansko in bistveno vključen v načrtovanje, izvajanje in financiranje projekta.
Vključenost vsakega soorganizatorja mora biti jasno navedena v prijavnem obrazcu.
Zgolj zagotavljanje bodisi storitev bodisi izdelkov, povezanih s projektom, na podlagi
pogodbe ali brez nje, se ne šteje za skladno z opredeljeno vlogo »soorganizatorja«.
Sporazum o podpori (Grant Agreement): Podpora EU za uspešne predloge ima lahko
obliko sporazuma o podpori, sklenjenega med Izvajalsko agencijo in upravičencem.
Sporazum o podpori določa določbe in pogoje, s katerimi se ureja dodeljena podpora, in
začne veljati ob podpisu zadnje od obeh strank, tj. Izvajalske agencije. Med obdobjem
upravičenosti akcije se lahko dopolni.
Sporazum o sodelovanju (Cooperation agreement): Se nanaša samo na projekte
večletnega sodelovanja (sklop 1) in projekte sodelovanja s tretjimi državami (sklop 1.3).
Ti projekti morajo temeljiti na sporazumu o sodelovanju, tj. skupnem dokumentu v pravni
obliki, ki je veljavna v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu, in ga podpišejo
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vključeni koordinator, soorganizatorji in partner(-ji) v tretjih državah ter je priložen vlogi.
V tem dokumentu so natančno opisani cilji projekta, dejavnosti, ki se bodo izvajale za
doseganje teh ciljev, in vloga vsakega soorganizatorja (vključno s koordinatorjem) pri
načrtovanju in izvajanju projekta ter znesek njihovega finančnega prispevka.
Tretje države (Third countries): Vse države, ki niso države, ki sodelujejo v programu.
Upravičenec (Beneficiary): Organizacija, ki je pravno odgovorna za izvajanje
aktivnosti, povezanih s projektom, in je prejemnica podpore.
Upravičen proračun (Eligible Budget): Proračun predloga mora biti v eurih in
sestavljen iz dveh delov: predvidenih stroškov, ki so upravičeni do financiranja Evropske
unije, in predvidenih prihodkov (vključno s podporo, za katero je bila vložena vloga).
Proračun mora biti vedno uravnotežen (izdatki = prihodki). Pripravljen mora biti skladno
z vzorcem, ki je priložen prijavnemu obrazcu za posamezen sklop.
Upravičeni stroški (Eligible costs): Potrebni, posebni in sprejemljivi izdatki, ki
nastanejo upravičencu/soorganizatorjem med izvajanjem sofinanciranega projekta ali
organizaciji upravičenki med izvajanjem dejavnosti letnega delovnega programa.
Zabeleženi morajo biti v računovodskih izkazih v skladu z veljavnimi računovodskimi
načeli. Notranji računovodski in revizijski postopki morajo omogočati neposredno
uskladitev stroškov in prihodkov, prijavljenih v zvezi z akcijo, z ustreznimi
računovodskimi izkazi in dokazili.
Zunanja revizija (External audit):
Ob oddaji vloge: če zaprošena podpora znaša 500 000 EUR ali več pri projektni podpori
ali 100 000 EUR pri podpori za delovanje, mora biti vlogi priloženo zunanje revizijsko
poročilo, ki ga pripravi odobreni zunanji revizor. To poročilo mora vključevati potrjene
revidirane izkaze za zadnje razpoložljivo finančno leto (ki niso starejši od 18 mesecev).
Naslednji subjekti so izvzeti iz te obveznosti: javne organizacije, kot jih opredeljuje ta
vodnik po programu, mednarodne organizacije javnega prava, srednješolske ali
visokošolske ustanove, upravičenci s solidarno in individualno odgovornostjo (v primeru
sporazumov o podpori/sklepov o podpori, ki vključujejo več upravičencev).
Ob oddaji zahtevka za izplačilo mora računovodske izkaze koordinatorja ali upravičenca
sporazuma o podpori (bilanca stanja in poslovni izidi) za zadnje finančno leto potrditi
pooblaščeni in neodvisni zunanji revizor ali v primeru javnih organizacij neodvisni
strokovno usposobljeni javni uslužbenec. Zunanje revizijsko poročilo se priloži vsakemu
zahtevku za plačilo (vključno z nadaljnjimi predfinanciranji) v naslednjih primerih:
a) podpore za akcije v vrednosti 750 000 EUR
b) podpore za delovanje v vrednosti 100 000 EUR ali več.
Za projekte, ki ne spadajo v zgornji dve kategoriji, se zahteva le revizijsko potrdilo za
finančna poročila (priloga III in seznam faktur).
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