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Zaproszenie do składania Wniosków – DG EAC N° 32/04

(2004/C 158/05)

Rozwój Rynku Audiowizualnego: i2i audiovisual

1. Wstęp

Niniejsze Zaproszenie do składania wniosków oparte jest na Decyzji Rady nr 2000/821/EC z dnia
20 grudnia 2000 r. dotyczącej wprowadzenia programu mającego na celu wspieranie rozwoju, dystrybucji
oraz promocji europejskich dzieł audiowizualnych (Media Plus – Development, Dystrybucja oraz Promocja
2001–2005), opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 336 z 30.12.2001 r.,
str. 82.

Obszary objęte tą decyzją dotyczą rozwoju projektów produkcyjnych.

2. Cele i opis

Głównym celem niniejszego wsparcia jest ułatwienie dostępu niezależnym europejskim producentom do
zewnętrznych sposobów finansowania, tj. banków i innych instytucji finansowych. Zaproszenie ma
również na celu zredukowanie kosztów w następujących obszarach:

— ubezpieczenie produkcji audiowizualnych: Moduł 1 – wsparcie pozycji „ubezpieczenie” w budżecie
produkcji,

— gwarancja ukończenia produkcji dzieła audiowizualnego: Moduł 2 – wsparcie pozycji „gwarancja
ukończenia” w budżecie produkcji,

— pożyczki bankowe na finansowanie produkcji utworów audiowizualnych: Moduł 3 – wsparcie pozycji
„koszty finansowe” w budżecie produkcji.

3. Państwa objęte ofertą

Z niniejszego Zaproszenia do składania wniosków mogą korzystać niezależni europejscy producenci, zare-
jestrowani w jednym z 25 krajów Unii Europejskiej oraz w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Bułgarii.

4. Budżet i czas trwania projektu

Wysokość budżetu przeznaczonego na program wynosi 2,7 milionów EUR. Udział finansowy Komisji nie
może przekroczyć 50 %–(60 %) dopuszczalnych kosztów. Wysokość przyznanego wsparcia może wynosić
od 1 500 € do 50 000 €. Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 50 000 €.

Realizacja projektu musi rozpocząć się pomiędzy 1.1.2004 a 31.12.2004 r. Maksymalny czas trwania
projektu wynosi 35 miesięcy.

5. Termin składania aplikacji

Termin składania aplikacji w ramach niniejszego Zaproszenia upływa 6.8.2004 r.
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6. Pozostałe informacje
Europejskie przedsiębiorstwa zainteresowane składaniem aplikacji w ramach tego Zaproszenia i otrzyma-
niem przewodnika pt. „Zaproszenie do składania wniosków – Rozwój rynku audiowizualnego:
i2i audiovisual” powinny zgłosić swoją prośbę listownie bądź faxem do:

EUROPEAN COMMISSION
Costas Daskalakis
DG EAC/ C3
office B100 4/27
rue de Genève 1
B - 1049 Brussels - BELGIUM
Fax: +32 2 299 92 14

Pełny tekst niniejszego zaproszenia jest dostępny na stronach http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/
i2iav_en.html.

Aplikacje muszą być wypełnione zgodne z wytycznymi przedstawionymi w przewodniku, a także złożone
na odpowiednich formularzach.
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