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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007 – 2013
Το Πρόγραµµα αφορά την υλοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων που προωθούν τον
διαπολιτισµικό διάλογο σε όλους τους καλλιτεχνικούς και πολιτισµικούς τοµείς µε σκοπό την
ενθάρρυνση της δηµιουργίας ευρωπαϊκής ιθαγένειας, µέσω της διακρατικής κυκλοφορίας των
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και προϊόντων του διαπολιτισµικού διαλόγου.
Στο πρόγραµµα καλούνται να συµµετάσχουν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς και τοµείς µη
οπτικοακουστικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτιστικών επιχειρήσεων, εφόσον δεν
ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα.
Οι χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα είναι: α) τα 25 κράτη µέλη της Ε.Ε., β) οι 3 χώρες του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν), γ) οι χώρες υπό ένταξη στην
Ε.Ε. (Βουλγαρία, Ρουµανία), δ) οι υποψήφιες χώρες (Τουρκία, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας) και ε) οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία και, µε ειδικούς όρους το Κοσσυφοπέδιο).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του προγράµµατος είναι να συµβάλει στην ανάδειξη ενός κοινού πολιτιστικού χώρου για
τους Ευρωπαίους που να βασίζεται σε µια κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, µέσω της ανάπτυξης της
πολιτιστικής συνεργασίας των δηµιουργών, των πολιτιστικών φορέων και των πολιτιστικών
οργανισµών στις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα στρέφεται προς µια
διεπιστηµονική / διατοµεακή προσέγγιση και στοχεύει στην προώθηση µιας αυξηµένης
συνεργασίας µεταξύ των πολιτιστικών φορέων, ενθαρρύνοντας τα σχέδια διατοµεακής
συνεργασίας.

ΤΟΜΕΙΣ – ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
1.1 Πολυετή σχέδια συνεργασίας
Παρέχεται στήριξη στα σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας µε σκοπό να εδραιωθούν σε βιώσιµες
βάσεις και να αποκτήσουν την οικονοµική ανεξαρτησία τους. Η στήριξη αυτή παρέχεται στο στάδιο
έναρξης και διάρθρωσής τους ή στο στάδιο γεωγραφικής επέκτασής τους. Στο σχέδιο συνεργασίας
θα συµµετέχουν 6 τουλάχιστον πολιτιστικοί φορείς από 6 τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. Η διάρκεια των έργων είναι από 3 έως 5 έτη. Η κοινοτική
συγχρηµατοδότηση είναι από 200.000 έως 500.000€ ετησίως και έως το 50% των συνολικών
επιλέξιµων δαπανών.
Κριτήρια επιλεξιµότητας: Οργανισµοί µε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοµικό καθεστώς, των οποίων οι
κύρια δραστηριότητα έγκειται στον πολιτιστικό τοµέα και οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε κάποια
από τις χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. Επίσης οι οργανισµοί θα πρέπει να διαθέτουν
την χρηµατοπιστωτική και επιχειρησιακή ικανότητα για να φέρουν εις πέρας τις προτεινόµενες
δραστηριότητες.
1.2.1 Ενέργειες συνεργασίας
Παρέχεται στήριξη σε ενέργειες συνεργασίας µε τοµεακό ή διατοµεακό χαρακτήρα, που
αποσκοπούν στη διεύρυνση δυνατοτήτων συνεργασίας µε στόχο τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξή
τους. Στις ενέργειες θα συµµετέχουν τουλάχιστον 3 πολιτιστικοί φορείς από 3 τουλάχιστον
διαφορετικές χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. Η µέγιστη διάρκεια των έργων είναι 24
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µήνες, και η κοινοτική συγχρηµατοδότηση από 50.000 έως 200.000€ και έως το 50% των
συνολικών επιλέξιµων δαπανών.
Κριτήρια επιλεξιµότητας: Οργανισµοί µε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοµικό καθεστώς, των οποίων οι
κύρια δραστηριότητα έγκειται στον πολιτιστικό τοµέα και οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε κάποια
από τις χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. Επίσης οι οργανισµοί θα πρέπει να διαθέτουν
την χρηµατοπιστωτική και επιχειρησιακή ικανότητα για να φέρουν εις πέρας τις προτεινόµενες
δραστηριότητες.
1.2.2 Λογοτεχνική µετάφραση
Παρέχεται οικονοµική στήριξη στα σχέδια λογοτεχνικής µετάφρασης που υποβάλλονται από
ανεξάρτητους εκδότες ή εκδοτικούς οίκους των χωρών που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. Στα
πλαίσια του Προγράµµατος εντάσσονται οι µεταφράσεις λογοτεχνικών έργων από µία Ευρωπαϊκή
γλώσσα προς µία άλλη καθώς και αρχαίων κειµένων που προέρχονται από τη λογοτεχνική
κληρονοµιά (συµπεριλαµβανοµένων των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών). Κοινοτική
συγχρηµατοδότηση: από 2.000 έως 60.000€. Οι µεταφραστικές δαπάνες καλύπτονται 100%, ενώ
οι λειτουργικές δαπάνες έως 50%.
Κριτήρια επιλεξιµότητας: Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς
(ανεξάρτητοι εκδότες ή εκδοτικοί οίκοι) από τις χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα.
1.3 Ειδικά µέτρα: Συνεργασία µε τρίτες χώρες
Θα χρηµατοδοτηθούν ειδικές δράσεις πολιτιστικής συνεργασίας µε τρίτες χώρες και εντός αυτών.
Κοινοτική συγχρηµατοδότηση έως 180.000€ και έως το 50% του συνολικού προϋπολογισµού κάθε
πρότασης.
Κριτήρια επιλεξιµότητας: στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον
πολιτιστικό χώρο και έχουν έδρα στα επιλέξιµα κράτη.
2) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
2 Ετήσιες και πολυετείς επιχορηγήσεις λειτουργίας
Το πρόγραµµα προβλέπει την κοινοτική παρέµβαση για την υποστήριξη των οργανισµών που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της πολιτισµικής συνεργασίας παρέχοντας εκπροσώπηση σε
κοινοτικό επίπεδο, συλλέγοντας ή διαδίδοντας πληροφορίες που επιτρέπουν τη διευκόλυνση της
πολιτιστικής διευρωπαϊκής συνεργασίας, δικτυώνοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του πολιτισµού, συµµετέχοντας σε σχέδια πολιτιστικής
συνεργασίας ή ενεργώντας ως πρεσβευτές του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Η στήριξη αυτή λαµβάνει
τη µορφή συµφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης ή συµφωνιών ετήσιας επιδότησης λειτουργίας.
Οι συµφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης αντιστοιχούν στα 0,75 περίπου του διαθέσιµου
προϋπολογισµού, ενώ οι ετήσιες επιδοτήσεις αντιστοιχούν στο 0,25 περίπου του διαθέσιµου
προϋπολογισµού µε ελάχιστη εγγυηµένη συµµετοχή που ανέρχεται στο 20 % του διαθέσιµου
προϋπολογισµού.
Κριτήρια επιλεξιµότητας: Οι επιλέξιµοι αιτούντες είναι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί
ευρισκόµενοι σε λειτουργία επί τουλάχιστον δύο έτη. Πρέπει επίσης να είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί
ανεξάρτητοι πολιτιστικοί οργανισµοί µε νοµικό καθεστώς, των οποίων η κύρια δραστηριότητα να
είναι στον πολιτιστικό τοµέα. Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών δεν
είναι επιλέξιµοι αιτούντες οι «δηµόσιες αρχές» σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,
όπως κοινότητες, επαρχίες ή περιφέρειες ούτε και φυσικά πρόσωπα.
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3) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ
3.2 ∆ίκτυα: Υποστήριξη δραστηριοτήτων αξιολόγησης ή αποτίµησης αντίκτυπου στον
τοµέα της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
πολιτιστικής πολιτικής
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην οικονοµική στήριξη δικτύων, όπου εµπλέκονται διάφοροι
τύποι ενδιαφερόµενων φορέων, όπως πολιτιστικά τµήµατα από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές
αρχές, πολιτιστικά σηµεία παρατήρησης, πανεπιστήµια εξειδικευµένα σε πολιτιστικές σχέσεις κλπ.,
οι οποίοι να έχουν άµεση και πρακτική εµπειρία στην αξιολόγηση ή αποτίµηση του αντίκτυπου
στον τοµέα της πολιτιστικής πολιτικής. Η περίοδος συγχρηµατοδότησης καλύπτει δράσεις
διάρκειας από 12 έως 24 µηνών. Κοινοτική συγχρηµατοδότηση έως 200.000€ και έως το 50% των
συνολικών επιλέξιµων δαπανών.
Κριτήρια επιλεξιµότητας: στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς µε εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην έρευνα και την αξιολόγηση στον τοµέα των
πολιτιστικών πολιτικών.
Οι προθεσµίες υποβολής των προτάσεων ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, και είναι
οι παρακάτω:
∆ράση
1.1 Πολυετή σχέδια συνεργασίας
1.2.1 Ενέργειες συνεργασίας
1.2.2 Λογοτεχνική µετάφραση
1.3 Ειδικά µέτρα: Συνεργασία µε τρίτες χώρες
2 Ετήσιες και πολυετείς επιχορηγήσεις λειτουργίας

Προθεσµία
1 Οκτωβρίου
1 Οκτωβρίου
1 Φεβρουαρίου
1 Μαΐου
1 Νοεµβρίου

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτοντας πολύχρονη πείρα και έχοντας παρουσιάσει
ιδιαίτερα σηµαντικές επιτυχίες στην εκπόνηση αντιστοίχων προτάσεων-φακέλων στο πλαίσιο
εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων, είναι σε θέση να συµβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των
στόχων σας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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