
MEDIA PLUS — DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I ROZWÓJ (2001-2006)

Zawiadomienie o Zaproszeniu do Składania Aplikacji INFSO-MEDIA/06/2005

Wdrożenie programu zachęcającego do udziału w rozwoju, dystrybucji i promocji europejskich
dzieł audiowizualnych

Wsparcie promocji i dostępu do rynków:

Festiwale audiowizualne

(2005/C 159/13)

1. Cele i opis

Niniejsze Zaproszenie do Składania Aplikacji oparte jest na Decyzji Rady (2000/821/EC), dotyczącej wpro-
wadzenia programu wspierającego development, dystrybucję oraz promocję europejskich dzieł audiowi-
zualnych (Media Plus Development, Dystrybucja oraz Promocja 2001-2006), przyjętej przez Radę 20
grudnia 2000 r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr L 13 w dniu 17 stycznia
2001 r.

Cele wymienione w powyższej Decyzji Rady to:

— zachęcenie i pomoc w promocji i wprowadzaniu do obiegu europejskich dzieł audiowizualnych oraz
kinematograficznych na targach, pokazach i festiwalach w Europie i na całym świecie, o ile takie wyda-
rzenia mogą odegrać ważną rolę w promocji europejskich dzieł i współpracy profesjonalistów;

— wspieranie wspólnych działań sieci europejskich organizacji na europejskich i międzynarodowych
targach, organizowanych przez publiczne lub prywatne organy promocyjne.

2. Kandydaci objęci ofertą

Niniejsze zawiadomienie skierowane jest do europejskich organizacji i przedsiębiorstw, zarejestrowanych i
będących własnością osób pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów Europejskiego
Porozumienia Ekonomicznego uczestniczących w Programie MEDIA Plus (Islandia, Lichtenstein i
Norwegia), a także z innych krajów, które akceptują warunki artykułu 11 Decyzji nr 2000/821/EC
(Bułgaria), i Szwajcaria.

Zgłaszane sieci muszą składać się z festiwali, które przyczyniają się do realizacji wyżej wymienionych
celów i których repertuar, w co najmniej 70 % stanowią filmy europejskie, pochodzące z przynajmniej 10
krajów uczestniczących w Programie MEDIA.

3. Budżet i czas trwania projektu

Wysokość budżetu przeznaczonego na wsparcie niniejszego Zaproszenia do Składania Aplikacji 06/2005
wynosi 2,2 milionów Euro.

Udział finansowego wsparcia Komisji nie może przekroczyć 50 % dopuszczalnych kosztów.

Niniejsze Zaproszenie do Składania Aplikacji jest ważne dla projektów realizowanych pomiędzy 28
kwietnia 2006 r. a 31 maja 2007.

4. Terminy składania aplikacji

Termin składania aplikacji w ramach niniejszego Zaproszenia upływa:

— 1 września 2005 r. — dla projektów, które odbywać się będą pomiędzy 28.4.2006 a 31.8.2006

— 1 grudnia 2005 r. — dla projektów, które odbywać się będą pomiędzy 1.9.2006 a 31.5.2007

5. Pozostałe informacje

Pełny tekst niniejszego Zaproszenia, a także formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronach: http://
www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/festiv_en.html.

Aplikacje muszą spełniać warunki opisane w przewodniku i być złożone na odpowiednich formularzach.
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