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Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków

Wsparcie dla sieci kin wyświetlających filmy europejskie

(2004/C 271/05)

1. Wprowadzenie

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków oparte jest na decyzji Rady 2000/821/WE z 20 grudnia
2000 r. w sprawie realizacji programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich
utworów audiowizualnych (MEDIA Plus – Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001–2005), opubli-
kowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 13 z dnia 17 stycznia 2001 r., str. 35.

Zgodnie z wyżej wymienioną decyzją do działań, na które można otrzymać dofinansowanie, zalicza się
wsparcie dla tworzenia i konsolidacji sieci kin europejskich, które realizują wspólne programy mające na
celu zachęcanie do zwiększenia liczby projekcji filmów europejskich oraz wsparcie dla kin, których reper-
tuar, w wyznaczonym czasie, w znaczącej części, stanowią niekrajowe filmy europejskie.

2. Cel

Niniejsze zawiadomienie skierowane jest do europejskich kin, których działalność przyczynia się do reali-
zacji wyżej wymienionych celów, zwłaszcza do sieci kin i stowarzyszeń zrzeszających kina. Komisja będzie
brać pod uwagę tylko te wnioski, które zostaną złożone na przeznaczonych do tego formularzach.

Departamentem Komisji odpowiedzialnym za administrowanie niniejszym zaproszeniem do składania
wniosków jest dział w DG EAC „Wsparcie dla treści audiowizualnych”, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i
Kultury.

Europejskie przedsiębiorstwa chcące wziąć udział w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków i
otrzymać „Przewodnik do składania wniosków o dofinansowanie w sektorze dystrybucyjnym – wsparcie
dla sieci kinowych pokazów filmów europejskich” proszone są o wysłanie pisemnej prośby (pocztą lub
faksem) na adres:

European Commission
Mr Costas Daskalakis
Acting Head of Unit, DG EAC/C3
Office B100 4/27
B-1049 Brussels, Belgia
Fax (32-2) 299 92 14 – E-mail: Arnaud.Pasquali@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.html

Komisja zobowiązuje się do przesłania dokumentów w czasie dwóch dni roboczych od otrzymania prośby.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 19 listopada 2004 r.
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