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KOMISJA

MEDIA PLUS (2001-2005)

Wprowadzenie programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję utworów audio-
wizualnych

Zaproszenie do składania wniosków EACEA/02/06

Wsparcie przy realizacji projektów pilotażowych

(2006/C 100/05)

I. Wstęp

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest oparte na decyzji Rady 2000/821/WE z dnia 20 grudnia
2000 r. w sprawie wykonania programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europej-
skich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus — Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja — 2001-2005),
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 13, 17.1.2001, str. 35.

Środki objęte decyzją uwzględniają realizację projektów pilotażowych.

II. Przedmiot

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków skierowane jest do podmiotów z Państw Członkowskich Unii
Europejskiej, członków EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein), Szwajcarii oraz z krajów, które spełniają
warunki określone w art. 11 decyzji nr 2000/821/WE (Bułgaria), włączonych w jedno z działań wyszcze-
gólnionych poniżej.

1. Rozpowszechnianie: nowe sposoby rozpowszechniania i promowania treści europejskich poprzez
usługi indywidualne.

2. Połączone z siecią bazy danych mające na celu poszerzenie i zwiększenie dostępu oraz korzystania z
archiwów i katalogów.

3. Wcześniej finansowane projekty: Projekty, które otrzymały środki finansowe w ramach poprzedniego
zaproszenia do składania wniosków MEDIA Plus — Projekty Pilotażowe.

III. Finansowanie

Ogólny budżet niniejszego zaproszenia wynosi 2 mln EUR.

IV. Wnioski

Służbą Komisji odpowiadającą za zarządzanie niniejszym zaproszeniem do składania wniosków jest
Jednostka P8 — MEDIA, Agencji Wykonawczej do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
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Podmioty chcące odpowiedzieć na niniejsze zaproszenie do składania wniosków oraz otrzymać dokument
„Wytyczne dotyczące składania wniosków w celu otrzymania wspólnotowych środków finansowych na
wprowadzenie projektów pilotażowych” przesyłają wnioski pocztą, telefaksem lub pocztą elektroniczną na
adres:

Agencja Wykonawcza do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
Mr Constantin Daskalakis (BOUR 03/30)
Head of MEDIA Unit — P8
B-1049 Bruksela
Faks (32-2) 299 92 14
E-mail: eacea-p8@cec.eu.int

lub pobrać dokumenty z następującej strony internetowej:

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/pilot_en.html

Ostateczny termin składania wniosków na podany wyżej adres upływa dnia 17.7.2006 r.

V. Rozpatrywanie wniosków

Procedura rozpatrywania wniosków jest następująca:

— odbiór, rejestracja i potwierdzenie odbioru przez Agencję Wykonawczą — czerwiec/lipiec,

— rozpatrzenie przez Agencję Wykonawczą — lipiec/sierpień,

— ocena i wybór wniosków — wrzesień,

— przygotowanie wniosku Komisji — wrzesień,

— rozpatrzenie i podjęcie ostatecznej decyzji przez komitet MEDIA/Parlament Europejski — październik,

— ogłoszenie wyników i zakończenie procedury selekcyjnej — listopad,

— podpisanie umowy — listopad.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji nie udziela się żadnych informacji.

Agencja Wykonawcza opublikuje nazwę i adres każdego beneficjenta, przedmiot dopłaty oraz kwotę i
stopę finansowania. Publikacja tych informacji zostanie uzgodniona z każdym beneficjentem i zostanie
dokonana pod warunkiem, że nie będzie stanowiła zagrożenia dla beneficjenta ani naruszała jego/jej inte-
resów ekonomicznych. W przypadku, gdy beneficjent nie wyrazi zgody na publikację, powinien dołączyć
szczegółowe uzasadnienie, które zostanie rozpatrzone przez Agencję Wykonawczą w ramach procedury
przyznawania środków finansowych.
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