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DECYZJA .../2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia

ustanawiająca program Kultura (2007–2013)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 151 ust. 5 

tiret pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów1,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu2,

  

1 Dz.U. C 164 z 5.7.2005, str. 65.
2 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2005 r. (dotychczas 

nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia ... 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym), stanowisko Parlamentu 
Europejskiego z dnia ... (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Popieranie współpracy i wymiany kulturalnej jest sprawą zasadniczą dla poszanowania 

i wspierania różnorodności kultur i języków w Europie oraz dla podnoszenia poziomu 

wiedzy obywateli Europy o jej kulturach innych niż ich własna, przy równoczesnym 

podnoszeniu ich świadomości wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

Wspieranie współpracy i różnorodności kulturowej i językowej przyczynia się więc do 

nadania europejskiemu obywatelstwu realnego kształtu poprzez zachęcanie obywateli 

europejskich do bezpośredniego uczestnictwa w procesie integracyjnym.

(2) Aktywna polityka kulturalna nastawiona na zachowanie różnorodności kulturowej Europy 

i promowanie wspólnych elementów jej kultur i dziedzictwa kulturowego może przyczynić 

się do zwiększenia widoczności Unii Europejskiej na zewnątrz.

(3) Pełne poparcie oraz uczestnictwo obywateli w integracji europejskiej wymaga lepszego 

uwydatnienia wspólnych dla nich wartości i korzeni kulturowych jako kluczowego 

elementu ich tożsamości oraz przynależności do społeczeństwa opartego na wolności, 

sprawiedliwości, demokracji, poszanowaniu godności i integralności osoby ludzkiej, 

tolerancji i solidarności, w pełnej zgodności z Kartą Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej.

(4) Jest sprawą zasadniczą, by sektor kultury wnosił wkład i brał udział w wydarzeniach na 

szerszej scenie politycznej w Europie. Sektor kultury jest sam w sobie ważnym 

pracodawcą, a co więcej, istnieje wyraźny związek między inwestowaniem w kulturę 

a rozwojem gospodarczym, stąd znaczenie wzmacniania polityk kulturalnych na 

szczeblach regionalnym, krajowym i europejskim. W związku z tym należy umocnić rolę 

przemysłu kultury w procesach zachodzących w ramach strategii lizbońskiej, gdyż 

przemysł ten wnosi coraz większy wkład w gospodarkę europejską.
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(5) Niezbędne jest również szerzenie aktywnych postaw obywatelskich i wzmocnienie walki 

ze wszystkimi formami wykluczenia, w tym z rasizmem i ksenofobią. Poprawa dostępu do 

kultury dla jak największej liczby osób może być środkiem walki z wykluczeniem 

społecznym.

(6) Art. 3 Traktatu stanowi, że we wszystkich działaniach, o których mowa w tym artykule, 

Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i 

kobiet.

(7) Programy kulturalne Kalejdoskop, Ariane, Rafael oraz Kultura 2000 ustanowione, 

odpowiednio, na mocy decyzji nr 719/96/WE1, 2085/97/WE2, 2228/97/WE3 oraz 

508/2000/WE4, zaznaczyły pozytywne etapy w realizacji działań wspólnotowych w 

dziedzinie kultury. Tym sposobem zyskano znaczne doświadczenie, szczególnie dzięki 

ocenie wspomnianych programów kulturalnych. Obecnie warto zracjonalizować i 

wzmocnić działania kulturalne Wspólnoty opierając się na wynikach tych ocen, na 

wynikach konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz na ostatnich pracach 

instytucji europejskich. Właściwe jest więc ustanowienie w tym celu odpowiedniego 

programu.

  

1 Decyzja nr 719/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 marca 1996 r. 
ustanawiająca program wspierania działalności artystycznej i kulturalnej w wymiarze 
europejskim (Dz.U. L 99 z 20.4.1996, str. 20). Decyzja zmieniona decyzją nr 477/1999/WE 
(Dz.U. L 57 z 5.3.1999, str. 2).

2 Decyzja nr 2085/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. 
ustanawiająca program wspierania w dziedzinie książek i czytelnictwa, obejmującego 
również tłumaczenie (Dz.U. L 291 z 24.10.1997, str. 26). Decyzja zmieniona decyzją nr 
476/1999/WE (Dz.U. L 57 z 5.3.1999, str. 1).

3 Decyzja nr 2228/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1997 r. 
ustanawiająca wspólnotowy program działań w obszarze dziedzictwa kulturowego (Dz.U. L 
305 z 8.11.1997, str. 31). Decyzja uchylona decyzją nr 508/2000/WE (Dz.U. L 63 z 
10.3.2000, str. 1).

4 Decyzja nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 2000 r. 
ustanawiająca program „Kultura 2000” (Dz.U. L 63 z 10.3.2000, str. 1). Decyzja ostatnio 
zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).
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(8) Instytucje europejskie wypowiadały się przy różnych okazjach na tematy dotyczące 

wspólnotowych działań kulturalnych i wyzwań związanych ze współpracą kulturalną; 

w szczególności w rezolucjach Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. o nowym planie pracy 

w zakresie współpracy europejskiej w dziedzinie kultury1 oraz z dnia 19 grudnia 2002 r. 

realizującej plan prac w zakresie współpracy europejskiej w dziedzinie kultury2, w 

rezolucjach Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2001 r. o współpracy kulturalnej 

w Unii Europejskiej3, z dnia 28 lutego 2002 r. o realizacji programu Kultura 20004, z dnia 

22 października 2002 r. o doniosłości i dynamizmie teatru i sztuk widowiskowych w 

rozszerzonej Europie5 i z dnia 4 września 2003 r. o sektorach przemysłu kultury6, jak 

również w opinii Komitetu Regionów z dnia 9 października 2003 r. o przedłużeniu 

programu Kultura 2000.

(9) W wymienionych powyżej rezolucjach Rada kładzie nacisk na potrzebę przyjęcia 

spójniejszego podejścia do kwestii kultury na szczeblu wspólnotowym oraz na fakt, że 

europejska wartość dodana jest w kontekście europejskiej współpracy kulturalnej pojęciem 

podstawowym i decydującym, jak również ogólnym warunkiem działań wspólnotowych w 

dziedzinie kultury.

(10) W celu urzeczywistnienia wspólnej przestrzeni kulturowej dla narodów Europy, ważne 

jest, by wspierać ponadnarodową mobilność uczestników życia kulturalnego, 

ponadnarodowy obieg dzieł i wytworów artystycznych i kulturalnych, jak również 

popierać dialog i wymianę kulturalną.

  

1 Dz.U. C 162 z 6.7.2002, str. 5.
2 Dz.U. C 13 z 18.1.2003, str.5.
3 Dz.U. C 72 E z 21.3.2002, str. 142.
4 Dz.U. C 293 E z 28.11.2002, str. 105.
5 Dz.U. C 300 E z 11.12.2003, str. 156.
6 Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, str. 459.
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(11) Rada, w konkluzjach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie planu prac w zakresie kultury 

(2005–2006), Parlament Europejski w rezolucji o sektorach przemysłu kultury z dnia 4 

września 2003 r. oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w opinii w sprawie 

sektorów przemysłu kultury w Europie z 28 stycznia 2004 r. wypowiedziały się na temat 

potrzeby uwzględnienia w szerszym zakresie specyfiki ekonomicznej i społecznej 

nieaudiowizualnych sektorów przemysłu kultury. Ponadto nowy program powinien brać 

pod uwagą działania przygotowawcze do współpracy w sprawach kultury wspierane w 

latach 2002–2004.

(12) W tym kontekście istnieją podstawy do działania na rzecz zwiększonej współpracy 

pomiędzy uczestnikami życia kulturalnego, poprzez zachęcanie ich do tworzenia 

wieloletnich projektów współpracy, umożliwiając im w ten sposób rozwijanie wspólnej 

działalności, wspieranie bardziej ukierunkowanych działań, tworzących rzeczywistą 

europejską wartość dodaną, wspieranie imprez kulturalnych o znaczeniu symbolicznym 

oraz europejskich organizacji na rzecz współpracy kulturalnej, popieranie badań 

wybranych zagadnień o znaczeniu europejskim, jak również gromadzenia i 

rozpowszechniania informacji oraz działań mających na celu zwiększenie oddziaływania 

projektów w dziedzinie europejskiej współpracy kulturalnej i rozwoju europejskiej polityki 

kulturalnej.

(13) Na podstawie decyzji 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 

1999 r. ustanawiającej działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy 

Kultury” w latach 2005-20191 należy zapewnić znaczne dofinansowanie tej imprezy, 

zauważanej przez Europejczyków i przyczyniającej się do wzmocnienia poczucia 

przynależności do wspólnej przestrzeni kulturowej. W ramach tych obchodów należy 

położyć nacisk na transeuropejską współpracę kulturalną.

  

1 Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 649/2005/WE (Dz.U. L 117 z 
4.5.2005, str. 20).
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(14) Należy wspierać funkcjonowanie organizacji działających na rzecz europejskiej 

współpracy kulturalnej, odgrywających tym samym rolę „ambasadorów” kultury 

europejskiej, opierając się na doświadczeniu nabytym przez Unię Europejską w związku z

decyzją nr 792/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

ustanawiającą wspólnotowy program działań wspierający podmioty działające na szczeblu 

europejskim w dziedzinie kultury1.

(15) Niezbędne jest, aby program – przy poszanowaniu zasady wolności wypowiedzi – wniósł 

wkład w działania Unii Europejskiej na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju oraz 

zwalczania wszelkich form dyskryminacji.

(16) Państwa kandydujące do Unii Europejskiej oraz państwa EFTA będące członkami 

Porozumienia o EOG powinny być uznawane za potencjalnych uczestników programów 

wspólnotowych zgodnie z umowami zawartymi z tymi państwami.

  

1 Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 40.
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(17) Rada Europejska na posiedzeniu w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. przyjęła 

„Agendę z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: w kierunku integracji europejskiej”, która 

przewiduje, że programy wspólnotowe powinny być otwarte dla krajów uczestniczących 

w procesie stabilizacji i stowarzyszenia na podstawie umów ramowych podpisywanych 

pomiędzy Wspólnotą a tymi krajami. Kraje te powinny mieć możliwość – jeśli tego 

pragną, w zależności od względów budżetowych lub priorytetów politycznych –

uczestniczenia w programie lub korzystania z formuły bardziej ograniczonej współpracy, 

na podstawie dodatkowych środków oraz specjalnych procedur do uzgodnienia pomiędzy 

zainteresowanymi stronami.

(18) Program powinien być również otwarty na współpracę z innymi państwami trzecimi, które 

podpisały ze Wspólnotą umowy zawierające postanowienia dotyczące kultury, zgodnie z 

procedurami, które zostaną określone.

(19) W celu zwiększenia wartości dodanej działania wspólnotowego niezbędne jest 

zapewnienie spójności i komplementarności działań podejmowanych w ramach niniejszej 

decyzji i innych odpowiednich polityk, działań i instrumentów wspólnotowych, zgodnie z 

art. 151 ust. 4 Traktatu. Należy zwracać szczególną uwagę na punkt styczności działań 

wspólnotowych w dziedzinie kultury i edukacji oraz działania sprzyjające wymianie 

najlepszych praktyk i zacieśnianiu współpracy na szczeblu europejskim.
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(20) W zakresie wdrożenia wsparcia wspólnotowego należy uwzględnić specyficzny charakter 

sektora kultury w Europie, a szczególnie należy zadbać o jak najdalej idące uproszczenie 

procedur administracyjnych i finansowych oraz o ich dostosowanie do wyznaczonych celów, 

jak również do praktyk stosowanych w sektorze kultury i zachodzących w nim zmian.

(21) Komisja, Państwa Członkowskie i punkty kontaktowe ds. kultury powinny pracować nad 

zachęcaniem mniejszych organizatorów działalności kulturalnej do uczestnictwa 

w wieloletnich projektach współpracy i organizowania działań mających na celu zebranie

potencjalnych partnerów w ramach projektów.

(22) Program powinien łączyć szczególne cechy i wiedzę specjalistyczną organizatorów 

działalności kulturalnej z całej Europy. W razie konieczności, Komisja i Państwa 

Członkowskie powinny podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu niskiego 

poziomu uczestnictwa ze strony organizatorów działalności kulturalnej z Państwa

Członkowskiego lub w innego kraju uczestniczącego w programie.

(23) W ramach współpracy pomiędzy Komisją a Państwami Członkowskimi wskazane jest 

zapewnienie stałego monitorowania programu i jego oceny, aby umożliwić jego kolejne 

dostosowania, szczególnie w ramach priorytetów w dziedzinie realizacji działań. Ocena 

powinna obejmować również ocenę zewnętrzną, przeprowadzaną przez niezależne i 

bezstronne podmioty.

(24) Procedury w zakresie monitorowania i oceny programu powinny opierać się na celach i 

wskaźnikach, które są konkretne, wymierne, osiągalne, adekwatne i odpowiednie pod 

względem czasowym.

(25) Powinny zostać wprowadzone w życie odpowiednie środki pozwalające uniknąć 

nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych, a także odzyskiwać środki utracone, 

niesłusznie wypłacone lub wykorzystane w sposób niewłaściwy.
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(26) Stosowne jest ustanowienie jednego instrumentu finansowania i programowania 

współpracy kulturalnej pod nazwą „program Kultura” na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 

grudnia 2013 r.

(27) Niniejsza decyzja ustala kopertę finansową na cały okres trwania programu, która ma 

stanowić główne odniesienie dla władzy budżetowej w czasie corocznej procedury 

budżetowej, w rozumieniu pkt. 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 

2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 

budżetowej i należytego zarządzania finansami1.

(28) Środki niezbędne dla wdrożenia niniejszej decyzji powinny być przyjmowane zgodnie z 

decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 

wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji2.

(29) Środki niezbędne do wdrożenia finansowego niniejszej decyzji powinny być przyjmowane

zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 

Wspólnot Europejskich3 (zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”) oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r.

ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 

1605/20024.

(30) Działanie wspólnotowe jest komplementarne wobec działań krajowych lub regionalnych 

w dziedzinie współpracy kulturalnej. Ze względu na to, że cel niniejszej decyzji, to jest 

umocnienie europejskiej przestrzeni kulturowej na gruncie wspólnego dziedzictwa 

kulturowego (ponadnarodowa mobilność uczestników życia kulturalnego w Europie, 

ponadnarodowy obieg dzieł i wyrobów kulturalnych i artystycznych oraz dialog między 

kulturami) nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez Państwa 

Członkowskie, z uwagi na jego ponadnarodowy charakter, natomiast możliwe jest lepsze 

jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć odpowiednie działania

zgodnie z zasadą pomocniczości zawartą w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą 

  

1 Dz.U. C 
2 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
3 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
4 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem 

(WE, Euratom) nr 1261/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 3).



6235/3/06 REV 3 PAW/abs 10
DG I PL

proporcjonalności, wyrażoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co 

jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(31) Powinny zostać wprowadzone przepisy przejściowe w celu zapewnienia sprawnego 

przejścia od programów ustanowionych na mocy decyzji nr 508/2000/WE oraz

792/2004/WE do programu ustanowionego niniejszą decyzją,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:
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Artykuł 1

Ustanowienie oraz czas trwania programu

1. Niniejsza decyzja ustanawia program Kultura będący jednolitym wieloletnim programem 

działań wspólnotowych w dziedzinie kultury, otwartym dla wszystkich sektorów kultury 

i wszystkich kategorii organizatorów działalności kulturalnej, zwany dalej „programem”.

2. Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 2

Budżet

1. Koperta finansowa na realizację programu w okresie, o którym mowa w art. 1 wynosi 354 

miliony EUR*.

2. Środki roczne są zatwierdzane przez władzę budżetową w granicach określonych w 

ramach finansowych.

Artykuł 3

Cele

1. Ogólnym celem programu jest wzmocnienie wspólnej dla Europejczyków przestrzeni 

kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym poprzez rozwój współpracy 

kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami 

kulturalnymi krajów uczestniczących w programie, w celu wsparcia procesu tworzenia się 

obywatelstwa europejskiego. Program otwarty jest na uczestnictwo nieaudiowizualnych 

sektorów przemysłu kultury, zwłaszcza małych przedsiębiorstw zajmujących się kulturą, w 

przypadkach, gdy działalność tych sektorów w dziedzinie kultury nie jest nastawiona na 

zysk.

  

* Kwota ta opiera się na wartościach z roku 2004 i podlega dostosowaniom technicznym w 
celu uwzględnienia inflacji. 
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2. Szczegółowe cele programu są następujące:

a) wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury;

b) wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i 

kulturalnych;

c) wspieranie dialogu między kulturami.

Artykuł 4

Dziedziny objęte programem

1. Cele programu są realizowane poprzez wdrożenie następujących środków opisanych 

w załączniku:

a) wspieranie następujących działań kulturalnych:

– wieloletnie projekty współpracy,

– działania w ramach współpracy,

– działania specjalne;

b) wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na poziomie europejskim;

c) wspieranie badań oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji oraz działań 

zwiększających oddziaływanie projektów w dziedzinie europejskiej współpracy 

kulturalnej i rozwoju europejskiej polityki kulturalnej.



6235/3/06 REV 3 PAW/abs 13
DG I PL

2. Działania te prowadzone są zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku.

Artykuł 5

Przepisy dotyczące państw trzecich

1. Uczestnictwo w programie otwarte jest dla następujących państw:

a) państw EFTA będących członkami EOG, zgodnie z przepisami porozumienia o 

EOG;

b) krajów kandydujących korzystających ze strategii przedakcesyjnej Unii, zgodnie z 

ogólnymi zasadami oraz z ogólnymi warunkami i procedurami uczestnictwa tych 

krajów w programach wspólnotowych ustanowionych na mocy umów ramowych;

c) państw Bałkanów Zachodnich, zgodnie z procedurami określanymi wspólnie z tymi

krajami po opracowaniu umów ramowych dotyczących ich uczestnictwa w 

programach wspólnotowych.

Państwa, o których mowa w niniejszym ustępie, w pełni uczestniczą w programie pod 

warunkiem spełnienia warunków i wpłacenia dodatkowych środków.
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2. Program jest również otwarty dla współpracy z innymi państwami trzecimi, które 

podpisały ze Wspólnotą umowy o stowarzyszeniu lub współpracy zawierające 

postanowienia dotyczące kultury, przy czym współpraca ta wymaga dodatkowych środków

i uzgodnienia specjalnych procedur.

Państwa Bałkanów Zachodnich określone ust. 1 lit. c), które nie zamierzają korzystać z 

pełnego uczestnictwa w programie, mogą korzystać ze współpracy z programem na 

warunkach przewidzianych w niniejszym ustępie.

Artykuł 6

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Program umożliwia podejmowanie wspólnych działań z organizacjami międzynarodowymi 

prowadzącymi działalność w dziedzinie kultury, takimi jak UNESCO lub Rada Europy, na 

podstawie wspólnych wkładów i w zgodnie z różnymi zasadami właściwymi dla każdej instytucji 

lub organizacji w zakresie realizacji działań wyszczególnionych w art. 4.

Artykuł 7

Komplementarność względem innych instrumentów wspólnotowych

Komisja zapewnia powiązanie programu z innymi instrumentami wspólnotowymi, szczególnie w 

ramach funduszy strukturalnych oraz w dziedzinie szkolnictwa, kształcenia zawodowego, badań 

naukowych, społeczeństwa informacyjnego, postaw obywatelskich, młodzieży, sportu, języków, 

integracji społecznej, stosunków zewnętrznych UE oraz walki z wszelkimi formami dyskryminacji.
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Artykuł 8

Wdrożenie

1. Komisja wdraża działania wspólnotowe będące przedmiotem niniejszego programu 

zgodnie z załącznikiem.

2. Następujące środki przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 9 ust. 2:

a) roczny plan pracy, w tym również priorytety, kryteria i procedury wyboru;

b) roczny budżet oraz podział środków finansowych pomiędzy różne działania w 

ramach programu;

c) procedury monitorowania i oceny programu.

d) wsparcie finansowe, które ma zostać udzielone przez Wspólnotę w odniesieniu do 

każdego działania wnioskowanego na mocy art. 4 ust. 1, gdy całkowity wkład 

Wspólnoty przekracza 200 000 EUR: kwoty, czas trwania, podział środków oraz 

beneficjenci.

3. Wszystkie pozostałe środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji przyjmuje się 

zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 9 ust. 3.

Artykuł 9

Komitet

1. Komisja jest wspomagana przez komitet.
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2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 

1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres, o którym mowa w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 

1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

4. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 10

Punkty kontaktowe ds. kultury

1. Punkty kontaktowe do spraw kultury, określone w pkt. I.3.1 załącznika, działają jako

organy wykonawcze w zakresie rozpowszechniania informacji o programie na poziomie

krajowym, z uwzględnieniem art. 54 ust. 2 lit. c) oraz art. 54 ust. 3 rozporządzenia 

finansowego.

2. Punkty kontaktowe ds. kultury spełniają następujące kryteria:

a) posiadają stosowną liczbę personelu o umiejętnościach zawodowych i językowych 

odpowiednich do wymogów pracy w środowisku międzynarodowym;

b) posiadają odpowiednią infrastrukturę, szczególnie w zakresie technologii 

informacyjnych i telekomunikacyjnych;

c) działają w ramach struktury administracyjnej pozwalającej na właściwe 

wywiązywanie się z zadań i unikanie konfliktów interesów.
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Artykuł 11

Przepisy finansowe

1. Pomoc finansowa jest udzielana w formie dotacji dla osób prawnych. W niektórych 

przypadkach mogą zostać przyznane stypendia dla osób fizycznych zgodnie z art. 114 ust. 

1 rozporządzenia finansowego. Komisja może również przyznawać osobom fizycznym lub 

prawnym nagrody za działania lub projekty zrealizowane w ramach programu. Zależnie od 

rodzaju działań możliwe jest zezwolenie na finansowanie na zasadzie ryczałtu lub z 

zastosowaniem stawek opartych na kosztach jednostkowych.

2. Zależnie od charakterystyki beneficjentów oraz rodzaju działań Komisja może 

zdecydować, czy istnieją podstawy do zwolnienia ich z weryfikacji kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji proponowanych działań lub 

programu pracy.

3. Dotacje lub nagrody mogą być przyznawane na rzecz konkretnych działań Europejskich 

Stolic Kultury określonych na podstawie decyzji nr 1419/1999/WE.

Artykuł 12

Wkład programu w inne cele wspólnotowe

Program przyczynia się do wzmocnienia celów przekrojowych Wspólnoty, w szczególności 

poprzez:

a) promowanie fundamentalnej zasady wolności wypowiedzi;
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b) popieranie większej świadomości znaczenia działań wnoszących wkład w zrównoważony

rozwój;

c) dążenie do wspierania wzajemnego zrozumienia i tolerancji w Unii Europejskiej;

d) przyczynianie się do eliminowania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 

pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną.

Przedmiotem szczególnej uwagi jest spójność i komplementarność programu i polityk 

wspólnotowych w dziedzinie współpracy kulturalnej z państwami trzecimi.

Artykuł 13

Monitorowanie i ocena

1. Komisja zapewnia regularne monitorowanie realizacji celów programu. Wyniki procesu 

monitorowania i oceny są wykorzystywane podczas wdrażania programu.

Monitorowanie obejmuje w szczególności sporządzenie sprawozdania, o którym mowa 

w ust. 3 lit. a) i c).

Szczegółowe cele programu mogą zostać skorygowane, zgodnie z procedurą określoną w 

art. 251 Traktatu, w oparciu o wyniki sprawozdań z monitorowania.
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2. Komisja zapewnia regularną, zewnętrzną i niezależną ocenę programu.

3. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi 

Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów:

a) śródokresowe sprawozdanie z oceny uzyskanych wyników oraz aspektów 

jakościowych i ilościowych wykonania programu nie później niż do 31grudnia 

2010 r.;

b) komunikat na temat kontynuowania programu, nie później niż do 31 grudnia 2011 r.;

c) sprawozdanie z oceny ex post nie później niż do 31 grudnia 2015 r.

Artykuł 14

Przepisy przejściowe

Działania rozpoczęte przed 31 grudnia 2006 r. na podstawie decyzji nr 508/2000/WE oraz nr 

792/2004/WE są kontynuowane aż do ich zamknięcia zgodnie z przepisami tych decyzji.

Komitet utworzony na podstawie art. 5 decyzji nr 508/2000/WE zostaje zastąpiony przez komitet 

przewidziany w art. 9 niniejszej decyzji.
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Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

I. OPIS DZIAŁAŃ I IMPREZ

1. Część pierwsza: wspieranie działań w zakresie kultury

1.1. Wieloletnie projekty współpracy

W ramach programu wspierane są projekty dotyczące trwałej i zorganizowanej współpracy 

kulturalnej w celu łączenia szczególnych cech i specjalistycznej wiedzy organizatorów 

działalności kulturalnej z całej Europy. Wsparcie to ma na celu udzielenie pomocy 

projektom współpracy w fazie początkowej i w tworzeniu struktur lub w fazie rozszerzania 

ich zasięgu geograficznego. Celem jest zachęcenie ich do tworzenia trwałych podstaw i do 

osiągania niezależności finansowej.

W każdym projekcie współpracy bierze udział co najmniej sześciu organizatorów 

działalności kulturalnej z sześciu różnych krajów uczestniczących w programie. Jego 

celem jest skupianie różnych organizatorów działalności kulturalnej z jednego lub kilku 

sektorów w celu prowadzenia rozmaitych wieloletnich działań o charakterze sektorowym 

lub międzysektorowym, które muszą jednak być ukierunkowane na wspólny cel.

Zadaniem każdego projektu współpracy jest prowadzenie zorganizowanych, wieloletnich 

działań kulturalnych. Działania te należy realizować przez cały okres finansowania 

wspólnotowego. Muszą one być ukierunkowane na co najmniej dwa z trzech celów 

szczegółowych wymienionych w art. 3 ust. 2. Pierwszeństwo otrzymają projekty 

współpracy, których celem jest rozwijanie działalności ukierunkowanej na osiągnięcie 

trzech celów szczegółowych zawartych w tym artykule.
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Wybór projektów współpracy następuje w drodze zaproszenia do składania ofert, zgodnie 

z rozporządzeniem finansowym. W tym kontekście wybór przeprowadzany będzie, między 

innymi, na podstawie udokumentowanej wiedzy specjalistycznej współorganizatorów w 

zakresie ich działalności, ich zdolności finansowej i operacyjnej do realizacji 

zaproponowanych działań, jak również na podstawie jakości tych działań i stopnia ich 

zgodności z ogólnymi i szczegółowymi celami programu określonymi w art. 3.

Projekty współpracy opierają się na umowie o współpracy, tzn. wspólnym dokumencie 

mającym formę prawną obowiązującą w jednym z krajów uczestniczących i podpisanym 

przez wszystkich współorganizatorów.

Pomoc wspólnotowa nie może przekraczać 50% budżetu projektu i ma charakter malejący. 

Wysokość pomocy przeznaczonej na realizację wszystkich działań w ramach projektów 

współpracy nie może przekraczać 500 000 EUR rocznie. Pomoc ta przyznawana jest na 

okres od trzech do pięciu lat.

Tytułem ilustracji, na ten rodzaj wsparcia jest przeznaczone około 32% całkowitego 

budżetu przydzielonego programowi.

1.2. Działania w ramach współpracy

Program wspiera działania w ramach współpracy kulturalnej o charakterze sektorowym lub 

międzysektorowym pomiędzy europejskimi organizatorami działalności kulturalnej. 

Priorytetami są kreatywność i innowacyjność. Szczególnie wspierane są działania mające 

na celu poszukiwanie metod współpracy w celu ich rozwinięcia w dalszej przyszłości.

Każde działanie jest planowane i realizowane na zasadzie partnerstwa przez co najmniej 

trzech organizatorów działalności kulturalnej z trzech różnych państw uczestniczących, 

niezależnie od tego, czy organizatorzy ci pochodzą z jednego czy wielu sektorów.
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Wybór działań następuje w drodze zaproszenia do składania ofert, zgodnie z 

rozporządzeniem finansowym. W tym kontekście wybór przeprowadzany będzie na 

podstawie udokumentowanej wiedzy specjalistycznej współorganizatorów, ich zdolności 

finansowej i operacyjnej do realizacji zaproponowanych działań, jak również na podstawie 

jakości tych działań i stopnia ich zgodności z ogólnymi i szczegółowymi celami programu 

określonymi w art. 3.

Pomoc wspólnotowa nie może przekraczać 50% budżetu projektu. Wysokość pomocy nie 

może być niższa niż 50 000 EUR ani wyższa niż 200 000 EUR. Pomoc ta jest 

przyznawana na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Warunki określone dla tego działania, dotyczące minimalnej liczby organizatorów 

wymaganej do przedstawiania projektów, jak również minimalnych i maksymalnych kwot 

wsparcia wspólnotowego, mogą być dostosowane w celu uwzględnienia szczególnych 

warunków dotyczących tłumaczenia literackiego.

Tytułem ilustracji, na ten rodzaj pomocy jest przeznaczone około 29% całkowitego 

budżetu przydzielonego programowi.

1.3. Działania specjalne

W ramach programu wspierane są również działania specjalne. Specjalny charakter tych 

działań wynika z faktu, iż powinny one mieć znaczący zakres i skalę, poruszać kwestie 

przemawiające do uczuć narodów Europy i przyczyniać się do zwiększenia poczucia

przynależności do wspólnoty, jak również uświadamiać im różnorodność kulturową 

Państw Członkowskich oraz przyczyniać się do dialogu między kulturami i między 

narodami. Powinny one być ukierunkowane na co najmniej dwa z trzech celów 

szczegółowych określonych w art. 3.
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Wspomniane działania specjalne przyczyniają się również do zwiększenia widoczności 

wspólnotowych działań kulturalnych zarówno wewnątrz, jak i poza granicami Unii 

Europejskiej. Przyczyniają się one także do zwiększania globalnej świadomości bogactwa i 

różnorodności kultury europejskiej.

Znaczące wsparcie zostanie przyznane „Europejskim Stolicom Kultury”, aby wspomóc 

realizację działań podkreślających widoczność Europy oraz transeuropejską współpracę 

kulturalną.

Za działania specjalne można również uznać przyznawanie nagród, o ile eksponują one 

artystów, dzieła lub osiągnięcia kulturalne lub artystyczne, umożliwiają ich poznanie poza 

granicami kraju i zachęcają tym samym do mobilności i wymian.

W tym kontekście wsparcie może być również udzielane na rzecz działań w zakresie 

współpracy z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi, o których mowa 

w art. 5 ust. 2 oraz w art. 6.

Przytoczone przykłady nie stanowią wyczerpującej listy działań, które mogą być 

wspierane w ramach tej części programu.

Procedury wyboru działań specjalnych będą zależeć od danego działania. Finansowanie 

będzie przyznawane w następstwie zaproszeń do składania ofert oraz przetargów, z 

wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 54 oraz 168 rozporządzenia finansowego. 

Zostanie również uwzględniony stopień zgodności każdego z działań z ogólnym celem 

oraz celami szczegółowymi programu, wymienionymi w art. 3.

Pomoc wspólnotowa nie może przekraczać 60% budżetu projektu.

Tytułem ilustracji, na ten rodzaj pomocy jest przeznaczone około 16% całkowitego 

budżetu przydzielonego programowi.
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2. Część druga: wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na szczeblu

europejskim

Wsparcie to przybiera formę dotacji operacyjnej na współfinansowanie wydatków 

towarzyszących wykonywaniu stałego programu pracy jednostki, która realizuje cel 

o znaczeniu ogólnym w kontekście europejskim na polu kultury lub cel będący częścią 

polityki Unii w tej dziedzinie.

Wprowadza się stosowne przepisy umożliwiające przyznawanie wspomnianych dotacji na 

podstawie corocznych zaproszeń do składania ofert.

Tytułem ilustracji, na tę część programu jest przeznaczone około 10% całkowitego budżetu 

przydzielonego programowi.

Wsparcie może być udzielane podmiotom działającym na rzecz współpracy kulturalnej na 

jeden lub więcej następujących sposobów:

– zapewnienie reprezentacji na szczeblu wspólnotowym,

– gromadzenie lub rozpowszechnianie informacji ułatwiających transeuropejską 

wspólnotową współpracę kulturalną,

– tworzenie sieci podmiotów działających w dziedzinie kultury na szczeblu 

europejskim,

– uczestnictwo w realizacji projektów współpracy kulturalnej lub odgrywanie roli 

„ambasadorów” kultury europejskiej.

Podmioty te muszą reprezentować prawdziwie europejski wymiar. W tym aspekcie muszą 

prowadzić swą działalność na szczeblu europejskim, samodzielnie lub w formie różnych 

skoordynowanych stowarzyszeń, a ich struktura (zarejestrowani członkowie) oraz 

działania muszą potencjalnie oddziaływać na poziomie Unii Europejskiej lub obejmować 

co najmniej siedem krajów europejskich.
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Wybór beneficjentów takich dotacji operacyjnych odbywa się w drodze zaproszenia do 

składania ofert. Wybór jest dokonywany na podstawie zgodności programu prac podmiotu 

z celami szczegółowymi określonymi w art. 3.

Całkowita kwota dotacji operacyjnej przyznanej w ramach tej części załącznika nie może 

przekraczać 80 % dopuszczalnych wydatków organizacji w roku, na który została 

przyznana dotacja.

3. Część trzecia: wspieranie badań oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji oraz 

działań maksymalizujących oddziaływanie projektów w dziedzinie współpracy kulturalnej

Tytułem ilustracji, na tę część programu jest przeznaczone około 5% całkowitego budżetu 

przydzielonego programowi.

3.1. Wspieranie punktów kontaktowych ds. kultury

Aby zapewnić ukierunkowane i skuteczne rozpowszechnianie praktycznych informacji o 

programie na poziomie jak najbliższym obywatelowi, przewiduje on pomoc ze strony 

punktów kontaktowych ds. kultury. Podmioty te, działające na poziomie krajowym, 

ustanawiane są dobrowolnie zgodnie z art. 39 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 

2342/2002.

Punkty kontaktowe ds. kultury mają za zadanie:

– promowanie programu,

– ułatwienie dostępu do programu i zachęcanie do uczestnictwa w jego działaniach 

możliwie największej liczby specjalistów i organizatorów działalności kulturalnej 

dzięki skutecznemu rozpowszechnianiu informacji oraz podejmowaniu 

odpowiednich inicjatyw ukierunkowanych na tworzenie między nimi sieci 

kontaktów;
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– zapewnienie skutecznych powiązań z różnymi instytucjami udzielającymi pomocy 

sektorowi kultury w Państwach Członkowskich, przyczyniając się w ten sposób do 

komplementarności działań podejmowanych w ramach programu i krajowych 

środków wsparcia;

– w razie potrzeby informowanie o innych programach wspólnotowych otwartych dla 

projektów kulturalnych.

3.2. Wspieranie badań w dziedzinie współpracy kulturalnej

Program wspiera realizację studiów i badań w dziedzinie europejskiej współpracy 

kulturalnej i rozwoju europejskiej polityki kulturalnej. Pomoc ta ma na celu zwiększenie 

zakresu i podniesienie jakości informacji i danych w celu uzyskiwania danych i 

prowadzenia analiz porównawczych dotyczących współpracy kulturalnej na poziomie 

europejskim, szczególnie w dziedzinie mobilności twórców kultury i uczestników życia 

kulturalnego, obiegu dzieł sztuki i wyrobów artystycznych i kulturalnych oraz dialogu 

między kulturami.

W ramach tej części programu mogą otrzymać pomoc studia i badania przyczyniające się 

do wzbogacenia wiedzy na temat zjawiska transeuropejskiej współpracy kulturalnej oraz 

do tworzenia warunków sprzyjających jej rozwojowi. Szczególne poparcie otrzymają 

projekty mające na celu gromadzenie i analizę danych statystycznych.

3.3. Wspieranie gromadzenia i rozpowszechniania informacji i oraz działań 

maksymalizujących oddziaływanie projektów w dziedzinie współpracy kulturalnej

Program wspiera gromadzenie i rozpowszechnianie informacji oraz działania mające na 

celu maksymalizację oddziaływania projektów poprzez opracowanie narzędzia 

internetowego ukierunkowanego na potrzeby osób zawodowo związanych z kulturą w 

dziedzinie transeuropejskiej współpracy kulturalnej.



6235/3/06 REV 3 PAW/abs 8
ZAŁĄCZNIK DG I PL

Narzędzie to powinno umożliwić wymianę doświadczeń i zasad dobrej praktyki, a także 

rozpowszechnienie informacji dotyczących programu oraz szeroko pojętej 

transeuropejskiej współpracy kulturalnej.

II. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

Środki finansowe przeznaczone na program mogą również obejmować wydatki związane 

z przygotowaniem, nadzorem, kontrolą, audytem i oceną, bezpośrednio potrzebne do 

zarządzania programem i do realizacji jego celów, szczególnie badań, spotkań, działań 

informacyjnych i publikacji, wydatków związanych z sieciami informatycznymi mającymi 

na celu wymianę informacji, jak również wszelkie inne wydatki na pomoc techniczną i 

administracyjną, z jakiej może korzystać Komisja w celu zarządzania programem.

III. KONTROLE I AUDYTY

Dla projektów wybranych zgodnie z procedurą opisaną w art. 11 ust. 2 zostanie wdrożony 

system audytu z zastosowaniem kontroli wyrywkowej.

Beneficjent dotacji udostępnia Komisji pełną dokumentację wydatków poczynionych przez 

okres pięciu lat licząc od daty końcowej płatności. Beneficjent dotacji zapewnia, aby w 

stosowanych przypadkach dokumentacja będąca w posiadaniu jego partnerów lub 

członków była udostępniana Komisji.
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Komisja może przeprowadzić audyt w zakresie wykorzystania dotacji bezpośrednio przy 

pomocy swych pracowników lub za pośrednictwem jakiejkolwiek wybranej przez nią 

wykwalifikowanej instytucji zewnętrznej. Audyty te mogą być prowadzone przez cały 

okres obowiązywania umowy, jak również przez okres pięciu lat od daty wypłaty ostatniej 

części dotacji. W uzasadnionych przypadkach wyniki tych audytów mogą prowadzić do 

decyzji Komisji o zwrocie dotacji.

Personelowi Komisji oraz upoważnionym przez Komisję osobom z zewnątrz umożliwia 

się dostęp do biur beneficjenta dotacji i do wszystkich informacji, w tym również w 

postaci elektronicznej, niezbędnych w celu prowadzenia takich audytów.

Trybunał Obrachunkowy oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 

(OLAF) posiadają takie same uprawnienia jak Komisja, w szczególności w zakresie 

dostępu.

W celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi 

i innym nieprawidłowościami Komisja może przeprowadzać kontrole i inspekcje na 

miejscu, w ramach programu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 

2185/961. W razie konieczności OLAF przeprowadza dochodzenia, które podlegają 

rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady2.

  

1 Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.
2 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.
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IV. INFORMACJA, KOMUNIKACJA ORAZ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU

MAKSYMALIZACJĘ ODDZIAŁYWANIA PROJEKTÓW

1. Komisja

Komisja może organizować seminaria, konferencje lub spotkania w celu ułatwienia 

realizacji programu, a także – w zależności od potrzeb – podejmować działania 

informacyjne, związane z publikacjami, rozpowszechnianiem oraz inne działania mające 

na celu maksymalizację oddziaływania projektów, jak również nadzór nad programem i 

jego ocenę. Działania takie mogą być finansowane poprzez dotacje lub w drodze 

zamówień publicznych, lub też mogą być organizowane i finansowane bezpośrednio przez 

Komisję.

2. Punkty kontaktowe

Komisja i Państwa Członkowskie organizują na zasadach dobrowolności i wzmacniają 

wymianę informacji przydatnych do realizacji programu poprzez punkty kontaktowe ds. 

kultury, które działają w charakterze organów wykonawczych na szczeblu krajowym, na 

zasadach określonych przez art. 54 ust. 2 lit. c) oraz art. 54 ust. 3 rozporządzenia 

finansowego.

3. Państwa Członkowskie

Bez uszczerbku dla art. 87 Traktatu, Państwa Członkowskie mogą w razie konieczności 

ustanowić instrumenty wsparcia indywidualnej mobilności uczestników życia kulturalnego 

by zaradzić niskiemu poziomowi ich uczestnictwa w programie. Wsparcie to może mieć 

formę dotacji na pokrycie kosztów podróży organizatorów działalności kulturalnej w celu 

ułatwienia fazy przygotowawczej ponadnarodowych projektów kulturalnych.
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V. PODZIAŁ BUDŻETU OGÓLNEGO

Podział rocznego budżetu programu

Procent budżetu

Część 1 (wspieranie działań w 

zakresie kultury)

Około 77%

- projekty dotyczące wieloletniej 

współpracy

Około 32%

- działania w ramach współpracy Około 29%

- działania specjalne Około 16%

Część 2 (wspieranie podmiotów

działających na szczeblu 

europejskim w dziedzinie 

kultury)

Około 10%

Część 3 - (wspieranie badań oraz 

gromadzenia i 

rozpowszechniania informacji)

Około 5%

Ogół wydatków operacyjnych Około 92%

Zarządzanie programem Około 8%

Wartości te mają charakter orientacyjny i mogą być zmieniane przez komitet, o którym 

mowa w art. 9 zgodnie z procedurą określoną w art. 9 ust. 2.
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I. WPROWADZENIE 

  

1. W dniu 15 lipca 2004 r. Komisja przekazała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady, opartej na art. 151 traktatu 

o WE, ustanawiającej program Kultura 2007 (2007–2013). 

 

2. Komitet Regionów wydał swoją opinię dnia 23 lutego 2005 r. 

 

3. Parlament Europejski wydał opinię w pierwszym czytaniu dnia 25 października 2005 r. 

 

4. Dnia 18 lipca 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko zgodnie z art. 251 ust. 2 

traktatu. 

 

II. CEL 

 

Wniosek ma na celu zastąpienie obecnego programu Kultura 2000 oraz decyzji w sprawie 

wsparcia dla organizacji kulturalnych działających na szczeblu europejskim i ma następujące 

główne cele: 

- wspieranie ponadnarodowej mobilności osób pracujących w sektorze kultury; 

- wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł sztuki oraz wyrobów artystycznych 

- promowanie dialogu międzykulturowego. 

 

III. ANALIZA WSPÓLNEGO STANOWISKA 

 

1. Uwagi natury ogólnej 

 

Wspólne stanowisko Rady pozostaje w ogólnej zgodności z pierwotnym wnioskiem 

Komisji. Rada pozostawiła trzy główne cele programu jednocześnie podkreślając, że 

powinien on być otwarty dla wszystkich sektorów kultury i wszystkich organizatorów 

działalności kulturalnej. W kilku częściach tekstu podkreśla się znaczenie dziedzictwa 

kulturowego, lecz jednocześnie starannie zachowuje się otwarty i ogólny charakter 

programu. 



 
 
 

 
6235/3/06 REV 3 ADD 1  dj/PPA/is 3 
 DG I - 2 A   PL 

 

 

Budżet w wysokości 354 mln EUR (w cenach z roku 2004, tj. 400 mln EUR przy 

obecnych cenach) został uzgodniony przez trzy instytucje w ramach 

międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie ram finansowych na lata 2007-2013. 

 

2. Nowe elementy zawarte we wspólnym stanowisku w porównaniu z wnioskiem Komisji 

 

W porozumieniu z Komisją i Parlamentem Europejskim Rada przeniosła wsparcie dla 

działań na rzecz zachowania pomników do proponowanego programu „Obywatele dla 

Europy”. 

 

Rada starała się osiągnąć równowagę między działaniami na małą i wielką skalę oraz 

ułatwić dostęp małych podmiotów do programu. W tym celu i zgodnie z podejściem 

Parlamentu Europejskiego, Rada obniżyła minimalny poziom wsparcia wspólnotowego 

z 60 000 EUR do 50 000 EUR i obniżyła minimalną liczbę podmiotów w działaniach 

w ramach współpracy z 4 do 3. 

 

Również w celu otwarcia programu dla małych podmiotów kulturalnych, orientacyjne 

rozbicie budżetu we wspólnym stanowisku Rady poświęca więcej środków na działania 

w ramach współpracy (działania na mniejszą skalę) w porównaniu do wieloletnich 

projektów współpracy (działań na wielką skalę). Osiągnięte wielkości procentowe, 

tj. 32% na wieloletnie projekty współpracy i 29% na współpracę, stanowią punkt 

pośredni między pierwotnym wnioskiem Komisji a opinią Parlamentu. 

 

Zgodnie z opinią PE Rada wprowadziła większą elastyczność w czasie trwania zarówno 

wieloletnich projektów współpracy (3-5 lat) jak i działań w ramach współpracy (1-2 lata). 



 
 
 

 
6235/3/06 REV 3 ADD 1  dj/PPA/is 4 
 DG I - 2 A   PL 

 

Rada wprowadziła procedurę komitetu zarządzającego dla projektów, w których 

całkowity wkład Wspólnoty przekracza 200 000 EUR. 

 

3. Poprawki Parlamentu Europejskiego 

 

3.1. Poprawki zaakceptowane w całości, częściowo lub co do zasady. 

 

Rada była w stanie zaakceptować znaczną liczbę poprawek Parlamentu Europejskiego 

w całości lub częściowo. 

 

Poprawki 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 23, 27, 33, 41, 43, 47, 51 i 52 zostały 

wprowadzone w całości. Poprawki 14, 19 26 (którą wprowadzono do art. 7), 34, 53, 55, 

56 i 59 otrzymały zmienione brzmienie. 

  

Rada częściowo wprowadziła poprawki 8, 10, 16 (z wyjątkiem odniesienia 

do konkretnych projektów), 24, (bez odniesienia do konkretnych dziedzin czy działań), 

62 i 49 (z wyjątkiem wzmianek o konkretnych organach), 38 i 42 (zaakceptowano 

części obydwu poprawek dotyczące czasu trwania projektów). 

 

3.2. Poprawki odrzucone 

 

Podczas gdy Rada nie była w stanie zaakceptować rozbicia budżetu na różne kierunki, 

co proponował Parlament w poprawkach 39, 44, 47, 48, 54, 60, starała się ona zbliżyć 

swoje stanowisko do PE w porównaniu do pierwotnego wniosku Komisji, co zostało 

zaznaczone powyżej. O ile chodzi o kierunek 2 - wsparcie dla podmiotów - Rada 

uważa, że 14% budżetu przeznaczone na ten kierunek jest kwotą zbyt wysoką, 

zwłaszcza że jedno działanie w ramach tego kierunku (pomniki) zostało przeniesione 

do innego programu. Poprawkę 21 dotyczącą budżetu ogólnego odrzucono na 

podstawie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie ram finansowych, 

o którym mowa powyżej. 
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Obniżenie minimalnego budżetu na działania w ramach współpracy do 30 000 EUR 

wnioskowane w poprawce 42 uznano za nadmierne, ponieważ wartość progowa została 

już ustalona w wysokości 50 000 EUR w obecnym programie. Rada jednakże 

przychyliła się w pewnym stopniu do stanowiska Parlamentu, obniżając wartość 

progową z 60 000 EUR na 50 000 EUR. 

 

Rada odrzuciła poprawkę 36 zmniejszającą z 6 do 4 minimalną liczbę organizatorów 

działalności kulturalnej z różnych krajów biorących udział w wieloletnich projektach 

współpracy w celu zachowania wielostronnego charakteru projektów. Zaakceptowała 

jednakże poprawkę 41 zmniejszającą liczbę organizatorów działalności kulturalnej 

w przypadku działań w ramach współpracy na mniejszą skalę. 

 

Odrzucono wszystkie poprawki wprowadzające priorytety dla pewnych sektorów, 

dodatkowe cele sektorowe lub podkreślające wsparcie dla konkretnych sektorów 

lub podmiotów (poprawki 61, 5, 9, 12, 64, 65 i powiązane poprawki 37 i 45, 25, 40 i 46) 

w celu utrzymania spójności w celami programu i uniknięcia odstępowania od jego 

otwartego charakteru poprzez nadawanie rangi priorytetu różnym dziedzinom 

działalności kulturalnej. Te same czynniki miały zastosowanie do poprawek 16, 24 i 49, 

które zaakceptowano częściowo. 

 

Zwiększenie udziału wsparcia wspólnotowego z 50% do 70% przewidziane w pierwszej 

części poprawek 38 i 42 uznano za nadmierne. 

 

Zgadzając się z duchem poprawek 29, 31 i 32 (w sprawie wkładu na rzecz innych celów 

wspólnotowych), Rada uznała, że są one już objęte motywami lub innymi przepisami 

tekstu legislacyjnego. Podobnie Rada uznała, że poprawka 18 (w sprawie odpowiednich 

zasobów) nie ma miejsca w tekście legislacyjnym, a poprawka 17 (w sprawie konwencji 

UNESCO o różnorodności kulturowej) znajduje się poza zakresem decyzji. 
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Rada nie uznała za niezbędne wprowadzenia poprawek 28 i 50 dotyczących środków 

przejrzystości oraz poprawek o wieloletnim partnerstwie, ponieważ przepisy te są objęte 

regulaminem finansowym. Poprawka 35 dotycząca oceny została uznana za zbędną, 

ponieważ sama ocena musi być zewnętrzna i niezależna. Poprawka 72 dotycząca 

uczestnictwa w programie krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa nie mogła 

być przyjęta, a poprawkę 57 dotyczącą lokali punktów kontaktowych ds. kultury uznano 

za trudną do wprowadzenia w życie, ponieważ punkty te są zazwyczaj częścią struktur 

krajowych. 

 

 

IV. WNIOSEK   

 

Rada uważa, że jej wspólne stanowisko jest wyważone i daje właściwą podstawę 

do uruchomienia tego instrumentu, tym samym ułatwiając współpracę w sektorze kultury 

w całej Europie. W tej sytuacji Rada oczekuje osiągnięcia porozumienia z Parlamentem 

w niedalekiej przyszłości, z zamiarem szybkiego przyjęcia decyzji. 

 
 

__________________ 
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OŚWIADCZENIE RADY 

 

Rada zgadza się, by część 2.2 — o wspieraniu działań służących ochronie miejsc pamięci — 

wniosku Komisji dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 

„Kultura 2007” (2007–2013) została przeniesiona do wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Obywatele dla Europy” na rzecz 

promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 r. 
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Wspomniane wsparcie finansowe powinno być przeznaczone na działania podejmowane, by: 

 

• chronić główne miejsca i pomniki związane z masowymi deportacjami, byłymi obozami 

koncentracyjnymi i innymi nazistowskimi miejscami masowej zagłady i męczeństwa oraz 

archiwa dotyczące tych wydarzeń, a także podejmowane, by zachować pamięć o ofiarach 

i o osobach, które w ekstremalnych warunkach ratowały innych przed holocaustem; 

 

• upamiętnić ofiary masowej zagłady i masowych deportacji w okresie stalinizmu oraz chronić 

pomniki i archiwa dotyczące tych wydarzeń. 

 

 

OŚWIADCZENIE KOMISJI DOTYCZĄCE ART. 8 

 

Komisja z żalem przyjmuje życzenie Rady, by do decyzji ustanawiającej program „Kultura 2007” 

wprowadzić procedurę komitologii w odniesieniu do decyzji dotyczących wyboru poszczególnych 

działań — oprócz procedury komitologii przewidzianej w pierwotnym wniosku Komisji 

w odniesieniu do samej procedury selekcji. Komisja stwierdza, że okres oczekiwania 

wnioskodawców na decyzję w sprawie ich wniosków wydłużyłby się przez to o 2 do 3 miesięcy 

w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji, co kłóci się z zasadą prostoty i przystępności 

procedur, przyjętą przez Komisję, Radę i Parlament Europejski na początku procesu legislacyjnego. 

Komisja zwraca również uwagę, że w opinii wydanej po pierwszym czytaniu Parlament Europejski 

nie poparł pomysłu, by poszczególne decyzje w procesie selekcji poddawać procedurze 

komitologii. 

 

Komisja zobowiązuje się, aby podczas realizacji programu „Kultura” niezwłocznie informować 

Radę i Parlament Europejski o wszelkich decyzjach związanych z wyborem danego działania, które 

zostaną podjęte bez odwoływania się do procedury komitologii. 
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Ponadto Komisja zobowiązuje się dalej poszukiwać sposobów skrócenia terminów w procesie 

selekcji dzięki usprawnieniom administracyjnym, zwłaszcza przez wykorzystanie nowej agencji 

wykonawczej w celu realizacji programu. Komisja zwraca jednak uwagę, że tak czy owak skala 

ewentualnych oszczędności czasowych będzie znacznie mniejsza niż owe dodatkowe 2–3 miesiące, 

o które prawdopodobnie wydłuży się cały proces w przypadku odwoływania się do procedury 

komitologii przy podejmowaniu poszczególnych decyzji podczas selekcji. 

 

OŚWIADCZENIE KOMISJI DOTYCZĄCE CZĘŚCI 2.2 

 

Komisja zgadza się, że wspieranie działań na rzecz ochrony miejsc pamięci — zawarte obecnie 

w części 2.2 wniosku Komisji dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającej program „Kultura 2007” (2007–2013) — powinno być umieszczone we wniosku 

dotyczącym decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu 

„Obywatele dla Europy” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie 

od 2007 do 2013 r. 

 

Wspomniane wsparcie finansowe powinno być przeznaczone na działania podejmowane, by: 

 

* chronić główne miejsca i pomniki związane z masowymi deportacjami, byłymi obozami 

koncentracyjnymi i innymi nazistowskimi miejscami masowej zagłady i męczeństwa oraz archiwa 

dotyczące tych wydarzeń, a także podejmowane, by zachować pamięć o ofiarach i o osobach, które 

w ekstremalnych warunkach ratowały innych przed holocaustem; 

 

* upamiętnić ofiary masowej zagłady i masowych deportacji w okresie stalinizmu oraz chronić 

pomniki i archiwa dotyczące tych wydarzeń. 
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OŚWIADCZENIE DELEGACJI WĘGIERSKIEJ 

 

Węgry interpretują art. 12 lit. d) w sposób następujący: 

 

Zgodnie z motywami 3 i 15 preambuły, formy dyskryminacji niewymienione w art. 12 lit. d), 

ale określone w innych aktach prawnych Unii Europejskiej nie mogą w żadnym wypadku być 

pominięte przy wprowadzaniu w życie niniejszej decyzji. 

 

 

________________________ 
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2004/0150 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE 

 
dotyczący 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia decyzji ustanawiającej program 
Kultura 2007 (2007–2013) 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Data przekazania wniosku do PE i Rady 
(dokument COM(2004) 469 wersja ostateczna - 2004/0150 (COD)): 

14 lipca 2004 r. 

Data wydania opinii przez Komitet Regionów: 23 lutego 2005 r. 

Data wydania opinii przez Parlament Europejski, pierwsze czytanie: 25 października 
2005 r. 

Data osiągnięcia politycznego porozumienia 18 maja 2006 r. 

Data przyjęcia wspólnego stanowiska: 18 lipca 2006 r. 

2. CEL WNIOSKU KOMISJI 

Celem wniosku Komisji jest ustanowienie programu mogącego przyczynić się do rozwoju 
wspólnych europejskich wartości kulturowych w oparciu o współpracę między artystami, 
organizacjami działającymi na polu kultury i instytucjami kulturalnymi. Program ten będzie 
wspierał wielostronną współpracę na poziomie europejskim, a także przyczyniał się do 
oddolnego rozwoju tożsamości europejskiej dzięki interakcji między obywatelami. 

W porównaniu do poprzednich programów, program będący przedmiotem wniosku idzie dalej 
w kierunku umacniania współpracy kulturalnej poprzez skoncentrowanie działań UE na 
trzech głównych celach uznanych za posiadające europejską wartość dodaną: ponadnarodowa 
mobilność ludzi pracujących w sektorze kulturalnym, wspieranie ponadnarodowego obiegu 
dzieł i wyrobów artystycznych, wreszcie wspieranie międzykulturowego dialogu.  

Program składa się z trzech części: i) bezpośrednie wsparcie dla projektów współpracy 
kulturalnej, ii) wsparcie dla europejskich organizacji współpracy kulturalnej i iii) wsparcie dla 
badań oraz zbierania i rozpowszechniania informacji w dziedzinie współpracy kulturalnej. 

3. UWAGI DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO STANOWISKA 

Wspólne stanowisko przyjęto jednomyślnie w dniu 18 lipca 2006 r. Komisja jest zdania, że 
dokument ten stanowi kompromis zapewniający realizację większości celów zmienionego 
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wniosku, w którym z kolei została uwzględniona duża część poprawek Parlamentu 
Europejskiego. Wszystkie poprawki PE, które Komisja uznała za możliwe do przyjęcia w 
całości, w części lub co do zasady zostały włączone do wspólnego stanowiska Rady, w 
niektórych przypadkach zmieniono tylko ich sformułowanie (poprawki nr 1, 4, 7, 11, 15, 20, 
23, 27, 33, 41, 43, 51, 52, 10, 14, 53, 55, 56, 59, 6, 8, 16, 26, 19, 24, 38, 42 i 62). Wspólne 
stanowisko zawiera również poprawki nr 2, 3 i 13 (co do których Komisja zastrzegła swoje 
stanowisko) oraz poprawki nr 34, 47 i 49. 

Jednakże Komisja nie może zgodzić się ze wspólnym stanowiskiem w dwóch następujących 
punktach: podział środków budżetowych i rozszerzenie zakresu procedury komitologii do 
indywidualnych decyzji dotyczących wyboru. 

Rada zdecydowała się zmienić orientacyjny podział środków budżetowych zaproponowany 
przez Komisję w sposób, który zmniejsza udział projektów wieloletnich w budżecie programu 
z 36% do 32 % (część 1.1 programu) oraz zwiększa nakłady na środki współpracy z 24 % do 
29 % (część 1.2 programu). Zdaniem Komisji jej pierwotny wniosek umożliwiał rzeczywistą i 
ustrukturyzowaną ogólnoeuropejską współpracę, w związku z czym zapewniał lepszą 
widzialność projektom długoterminowym o trwałym charakterze, a w konsekwencji całemu 
programowi. Pierwotny nacisk na programy wieloletnie nie powinien być postrzegany jako 
uprzywilejowanie dużych podmiotów kosztem małych; celem Komisji było zachęcenie 
wszystkich podmiotów niezależnie od ich wielkości do wzięcia udziału w ambitnych 
projektach współpracy. Komisja uważa również, że niezbędne jest przeznaczenie 17% 
budżetu (a nie 16 % jak zaproponowano we wspólnym stanowisku) na działania specjalne 
(część 1.3 programu), ponieważ część ta chce mieć znaczący wydźwięk wśród narodów 
Europy, przyczyniając się do zwiększenia poczucia przynależności do jednej wspólnoty, co 
jest niezwykle istotne w procesie kształtowania obywatelstwa europejskiego.  

Rada zdecydowała również o rozszerzeniu procedury komitologii na decyzje dotyczące 
wyboru projektów, którym przyznawana jest dotacja w kwocie przekraczającej 200 000 EUR 
(nowy art. 8 ust. 2 lit. d)). Konsekwencją takiego rozszerzenia byłoby wydłużenie procedury 
decyzyjnej stosowanej przy wdrażaniu programu bez rzeczywistej wartości dodanej. 

Komisja zauważa również, że równowartość puli środków finansowych w wysokości 354 mln 
EUR wg cen z 2004 r., o której mowa w art. 2 wspólnego stanowiska Rady, wynosi 
400 mln EUR według cen bieżących. 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Komisja uważa, że wspólne stanowisko przyjęte jednomyślnie w dniu 18 lipca 2006 r. 
pozwala w dużym stopniu na poprawę jasności tekstu decyzji oraz ulepszenie jej przepisów 
zgodnie z celami określonymi we wniosku Komisji. Jednakże Komisja nie zgadza się z 
dwoma zawartymi w nim elementami, dotyczącymi podziału środków budżetowych oraz 
komitologii (patrz załączone oświadczenie) i z tego względu nie może zaakceptować tego 
tekstu. 
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ZAŁĄCZNIK  

Oświadczenie Komisji w sprawie art. 8 

Komisja ubolewa nad propozycją Rady dotyczącą wprowadzenia do decyzji ustanawiającej 
program Kultura 2007 procedury komitologii w odniesieniu do decyzji dotyczących wyboru 
indywidualnych działań, dodatkowo oprócz procedury komitologii przewidzianej w 
pierwotnym wniosku Komisji w odniesieniu do samej procedury wyboru. Komisja zauważa, 
że rozwiązanie to wydłużyłoby okres oczekiwania wnioskodawców na decyzję o 2-3 miesiące 
w porównaniu do pierwotnego wniosku; stałoby to w sprzeczności z zasadą uproszczenia i 
przystępności dla użytkownika, która została przyjęta przez Komisję, Radę i Parlament 
Europejski na samym początku procesu legislacyjnego. Komisja zauważa również, że 
Parlament Europejski w swojej opinii sporządzonej po pierwszym czytaniu nie był 
przychylny idei objęcia indywidualnych decyzji dotyczących wyboru procedurą komitologii. 

Komisja zobowiązuje się w ramach wdrażania programu Kultura 2007 do bezzwłocznego 
informowania Rady i Parlamentu Europejskiego na temat wszelkich decyzji dotyczących 
wyboru działań nieobjętych procedurą komitologii. 

Komisja zobowiązuje się również do dalszego poszukiwania sposobów skrócenia 
harmonogramu wyboru działań poprzez poprawę efektywności administracyjnej, w 
szczególności dzięki nowej agencji wykonawczej ds. wdrażania programu. Komisja zauważa 
jednocześnie, iż zakres takiego skrócenia jest o wiele mniejszy niż dodatkowe 2-3 miesiące, 
które niezbędne byłyby w przypadku objęcia indywidualnych decyzji dotyczących wyboru 
procedurą komitologii. 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

Policy area(s): Education and culture 

Activit(y/ies): Culture et Langues 
 

TITLE OF ACTION: CULTURE PROGRAMME 

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) HEADING 3B 

15 04 44 - Culture 2007 

15 01 04 44 – Culture 2007 – Expenditure on administrative management 

15 01 04 31 –Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture – Subsidy 
for programmes of Heading 3b 

2. OVERALL FIGURES  

2.1. Total allocation for action : € 400,000 million  

2.2. Period of application: 

2007-2013 

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: 

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial 
intervention) (see point 6.1.1) 

 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 43,592 44,804 51,612 53,636 56,764 58,236 59,356 368,000 

Payments 16,750 35,574 41,605 46,729 49,343 52,531 125,468 368,000 

* 2013 et seq for payments 

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 4,208 3,989 4,071 4,528 4,750 5,109 5,345 32,000

Payments 4,208 3,989 4,071 4,528 4,75 5,105 5,344 32,000

* 2013 et seq for payments 
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 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
Subtotal a + b 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 47,800 48,793 55,683 58,164  61,514  63,345  64,701 400,00 

Payments 20,958 39,563 45,676 51,257 54,093 57,636 130,812 400,00 

* 2013 et seq for payments 

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure 
(see points 7.2 and 7.3) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place)  
  

2007 
 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total 

Commitments
/ payments 2,239 2,239 2,239 2,240 2,240 2,240 2,241 15,678 

 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
TOTAL 
a+b+c 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total 

Commitments 50,039 51,032 57,922 60,404 63,754 65,585 66,942 415,678 

Payments 23,197 41,802 47,915 53,497 56,333 59,876 133,053 415,678 

* 2013 et seq for payments 

2.4. Compatibility with financial programming and financial framework 

[X] Proposal is compatible with Annex I of the Interinstitutional Agreement on 
budgetary discipline and sound financial management on the financial 
framework 2007-2013 (JO C139 of 14 June 2006) and document V of the 
Commission on financial programming 2007-2013 (SEC(2006) 625 of May 
2006) 

2.5. Financial impact on revenue: 

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding 
implementation of a measure) 

3. BUDGET CHARACTERISTICS 

Type of expenditure New EFTA 
contribution 

Contributions 
form applicant 

countries 

Heading in 
financial 

framework 

Non-comp Diff NO YES YES 3b 
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4. LEGAL BASIS  

Treaty establishing the European Community, Article 151  

5. DESCRIPTION AND GROUNDS 

See initial proposal. 

6. FINANCIAL IMPACT 

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) 

6.1.1. Financial intervention 

Commitments (cash prices) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total

Strand 1 –
Support for 
projects 

36,422 37,499 43,197 44,891 47,509 48,741 49,741 308,000

-Multi-annual 
cooperation 
projects 

16,824 17,532 20,196 20,988 22,212 22,788 23,460 144,000

-Cooperation 
measures 

11,472 11,688 13,464 13,992 14,808 15,192 15,384 96,000

-Special 
Actions 

8,126 8,279 9,537 9,911 10,489 10,761 10,897 68,000

Strand 2 – 
Support to 
European 
Bodies active 
in the field of 
Culture 

4,780 4,870 5,610 5,830 6,170 6,330 6,410 40,000

Strand 3 – 
Analysis and 
Information 

2,390 2,435 2,805 2,915 3,085 3,165 3,205 20,000

TOTAL 43,592 44,804 51,612 53,636 56,764 58,236 59,356 368,000
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6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure 
(commitment appropriations) 

 

Commitments (cash prices) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

 

1) Technical and administrative assistance 

a) Executive 
Agency 

3,692 3,484 3,556 4,001 4,213 4,560 4,785 28,288 

b) Other TAA: 

- intra muros: 
0,171 0,167 0,171 0,175 0,178 0,182 0,186 1,231 

- extra muros: 0,029 0,029 0,029 0,030 0,030 0,031 0,031 0,209 

Symmetry         

Audits         

Other informatics 
assistance 

        

Experts – project 
evaluations 

        

Subtotal 1 3,892 3,680 3,756 4,206 4,421 4,773 5,002 29,726 

2) Support expenditure 

a) Studies 0,104 0,106 0,108 0,110 0,113 0,115 0,118 0,774 

b) Meetings of 
experts 

0,061 0,062 0,063 0,064 0,065 0,067 0,068 0,450 

c) Information and 
publications 

0,151 0,142 0,145 0,148 0,151 0,154 0,157 1,048 

d) Other         

Subtotal 2 0,316 0,309 0,315 0,322 0,329 0,336 0,342 2,271 

TOTAL 4,208 3,989 4,071 4,528 4,75 5,109 5,344
 

32,000 

Ces dépenses incluent la contribution du programme aux frais de fonctionnement de l'agence 
exécutive Education et culture, notamment les frais de personnel qui seront exposés par cette 
agence au titre de ce programme. Ces dépenses de personnel correspondent à une 
augmentation des effectifs au cours de la période résultant de l'augmentation des volumes 
d'activité qui seront confiés à l'agence, du fait de la croissance des budgets alloués aux volets 
dont la gestion lui sera déléguée.  
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6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire 
programming period)  

Commitments (cash prices) 

Breakdown  Type  
of outputs 

(projects, files ) 

Number of 
outputs 

(total for years 
2007-2013)  

Average 
unit cost 

Total cost 

(total for years 
2007-2013)  

 

Strand 1- Support for 
projects 

   308,000 

Multiannual cooperation projects 
 

Subsidy/Grant 
to projects 

79 1,826 144,000 
 

Cooperation measures 
 

Subsidy /Grant 
to projects 

857 0,112 96,000 

Special Actions 
 

Subsidy/Grant 
to projects 

393 0,173 68,000 

Strand 2-Support to 
European Bodies active in 
the field of culture 
 

Subsidy for the 
functioning 
costs of 
Organisations 

268 0,149 40,000 

Strand 3 – Analysis and 
Information 

 
 
 
 
 
Subsidy/Grant 
to projects 
 
 
 
 
 
Market 
contracts: 
 
- Studies, 
collection, 
diffusion, 
exploitation of 
information and 
results 
 
 
 
 
Cultural Contact 
Points 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 

189 
 
 

 
 
 
 
 
 

0,143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,200 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,044  

20,000 
 
 
 
 
 

8,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,400 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 
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Management of the 
programme 
 
 
 
 

Technical and 
administrative 
assistance 
(ATA)and 
support 
expenditure 
(DDA) 

   
 
 
 

32,000 

 
TOTAL COST 
 
 

    
400,00 

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE  

7.1. Impact on human resources 

L'estimation des dépenses relevant de ce point 7 est une estimation moyenne sur la période 
2007-2013. Il est envisagé d’augmenter les ressources humaines actuellement affectées à la 
gestion du programme Culture 2000 afin de prendre en compte l’évolution des crédits 
opérationnels affectés au programme; ces ressources humaines passeraient de 16 hommes/ans 
en 2007 à 20 hommes/ans en 2013 (pour 2013, les chiffres figurent entre parenthèses dans le 
tableau ci-dessous)  

Staff to be assigned to management of the 
action using existing and/or additional 

resources 

Description of tasks deriving from 
the action 

Types of post Number of 
permanent posts 

2007 (2013) 

Number of 
temporary posts 

2007(2013) 

Total  

Officials or 
temporary staff 

A 

B 

C 

4 (5) 

3 (5) 

6 (7) 

 4 (5) 

3 (5) 

6 (7) 

Implementation of programme 

Other human resources 

DNE/AUX 

  1 

2 

Support Staff 

National Experts (END) 

Total 13 (17)  16 (20)  
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7.2. Overall financial impact of human resources – 2004 prices 

Type of human resources Amount (€ million) 
2007(2013) Method of calculation 

Officials 

Temporary staff 

1.404.000 

(1.836.000) 

13* 108.000 

17* 108.000 

Other human resources 

(specify budget line) 

108.000 

90.000 

1* 108.000 Support Staff 

2* 45.000 National Experts (END) 

Total 
1.602.000 

(2.034.000) 

 

The amounts are total expenditure for twelve months. 

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action – 2004 prices 

Budget line 

(number and heading) 

Amount € million 

2007(2013) 
Method of calculation 

Overall allocation (Title A7)   

A0701 – Missions 41.250 5 pers.*10 missions* € 825 (average) 

A07030 – Meetings 116.000 2 meet.*50 pers.* (€ 860 + 2*(€ 150) 

A07031 – Compulsory committees 1 64.500 3 meet.*25 pers. *€ 860+2* (€ 150) 

A07032 – Non-compulsory committees   

A07040 – Conferences 200.000  

A0705 – Studies and consultations   

Other expenditure (specify)   

Information systems (A-5001/A-4300)   

Other expenditure - Part A (specify)   

Total 421.750  

The amounts are total expenditure for twelve months. 

I. Annual total (7.2 + 7.3) 

II. Duration of action 

III. Total cost of action (I x II) 

€ 2.239.750 

7 years 

€ 15.678.250 

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation 
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.  

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 

See initial proposal. 
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9. ANTI-FRAUD MEASURES 

See initial proposal. 




