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Kulturstöd från EU
Information och ansökningsförfarande. Kalejdoskop 1996 och
Raphael
Europarparlamentet och Rådet har nyligen antagit ett treårigt gemenskapsprogram, Kalejdoskop, för stöd till konstnärliga och kulturella aktiviteter och projekt som påbörjas under 1996. Programmet är öppet för kulturella och konstnärliga projekt som organiseras gemensamt av kulturella nätverk eller av kulturellt verksamma från minst tre medlemsstater. Budgeten
för treårsperioden är totalt 26,5 miljoner ECU (cirka 220 miljoner kronor).

Programmets syfte
Kalejdoskop syftar till att genom samarbete uppmuntra konstnärligt och
kulturellt skapande och främja kunskaperna om och spridningen av de
europeiska folkens kultur och kulturella liv. De stödda projekten måste ha en
europeisk dimension och genomföras i partnerskap eller genom nätverk.
Programmet syftar också till att stödja vidareutbildning av konstnärer och
andra kulturellt verksamma samt stöd till ett ökat erfarenhetsutbyte.
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Programmets struktur
1 Stöd till kulturella evenemang och projekt som genomförs i
partnerskap eller nätverk
Programmet är öppet för kulturella och konstnärliga projekt som organiseras
gemensamt av kulturella nätverk eller kulturellt verksamma från minst tre
medlemsstater och där verksamma från minst tre medlemsstater deltar.
Projektet skall omfatta ett skapande arbete avsett att spridas till den
europeiska allmänheten eller bidra till att öka kulturtbyte liksom
allmänhetens tillgång till kultur.
Projekten skall vara av europeiskt intresse, kvalitativt högstående,
nyskapande eller kunna fungera som föredöme.
Projekt som innehåller praktikperioder eller påbyggnadskurser inom konstoch kulturområdet som särskilt gynnar ungdomar komer att uppmuntras.
De kulturområden som ingår är scenkonst, t ex dans, musik, teater och opera,
plastisk eller visuell konst som måleri, skulptur, arkitektur, fotografi och
design samt multimedier som konstnärlig uttrycksform.

Finansiering
Ansökan skall innehålla en balanserad budget som också omfattar annan
offentlig eller privat finansiering. EU-stödet får inte överstiga 25 % av de
totala kostnaderna och får inte överstiga 50 000 ECU.
För vissa projekt som avser praktikperioder eller vidareutbildning kan stödet
uppgå till 50 % av totalkostnaderna.
2

Åtgärder för storskaligt europeiskt samarbete

Projektet skall vara av europeiskt intresse, kvalitativt högstående, storskaliga
och medföra betydande kulturella och socio-ekonomiska effekter.
Projekten skall vara av samma karaktär som under 1, men minst fyra
medlemsstater med medverkande från var och en skall delta.
EU-stöd kommer inledningsvis att beviljas för ett år men kan förlängas till att
sträcka sig över högst tre år.
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Finansiering
EU-stöd kan överstiga 50 000 ECU men får inte täcka mer än 25 % av
totalkostnaderna.

Ansökan
Ansökan om Kalejdoskop 1996 skall skickas ill Kulturenheten (Action
Culturelle) vid DG X I EU-kommissionen i Bryssel senast den 14 juni 1996
(poststämpelns datum gäller). Tidsfristen måste respekteras och kommer inte
att förlängas. Ansökan kan lämnas på svenska. Eftersom den sedan ändå
måste översättas kan det vara lämpligt att översätta den till engelska eller
franska.
Adressen är:
Europeiska kommission
Kalejdoskop-programmmet, GD X/D 1
Kulturenheten, kontor 4/02
Rue de La Loi 102
B-1049 BRYSSEL
Belgien
Ansökan måste
*

inlämnas på kommissionens originalformulär och skall åtföljas av två
kopior

*

gälla ett projekt som avser antingen åtgärd 1 eller åtgärd 2

*

avse projekt eller aktivitet som påbörjas under 1996

I bestämmelserna poängteras vikten av en detaljerad och balanserad budget
samt en detaljerad beskrivning av projekten.
Ansökningar som inte uppfyller de formella kriterierna kommer enligt
kommission att avvisas redan i en första urvalsprocess och returneras till
avsändarna.
Meddelande om vilka projekt som fått stöd kommer enligt uppgift från
kommissionen före den 31 oktober 1996. Ingen förhandsinformation om
beslut kommer att ges.
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Ansökningshandlingar kan rekvireras från ovanstående adress eller från
Statens kulturråd, Box 7834, 103 98 Stockholm. Fax 08-611 13 49, telefon 08679 72 60. Elektronisk post: statens.kulturrad@kur.se
Kontaktperson på Svenska Kommunförbundet: Ingrid Olmander van Erk,
telefon 08-772 41 67.

Bilaga
Europeiska gemenskapernas officiella tidning 96/C 114/12
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