
MEDIA PLUS — Dystrybucja, promocja i rozwój (2001-2006)

Zawiadomienie o zaproszeniu do składania aplikacji — EACEA/04/06

Sposoby wsparcia uczestnictwa europejskich utworów i profesjonalistów na festiwalach filmo-
wych organizowanych w krajach, które nie są członkami Programu Media

(2006/C 126/16)

1. Cele i opis

Niniejsze Zaproszenie do składania aplikacji oparte jest na Decyzji Rady 2000/821/EC z 20 grudnia
2000 roku, dotyczącej wprowadzenia programu wspierającego rozwój, dystrybucję oraz promocję euro-
pejskich utworów audiowizualnych (Media Plus Development, Dystrybucja oraz Promocja 2001-2005),
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr L 13 w dniu 17 stycznia 2001 r., zmie-
nionej decyzją 846/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L
157 z 30.4.2004), wersja poprawiona w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 0002-0002.

Do celów powyższej decyzji zalicza się:

— ułatwianie i stymulowanie promocji i obiegu europejskich utworów audiowizualnych i kinematogra-
ficznych podczas pokazów handlowych, targów i festiwali w Europie i na całym świecie, o ile te
wydarzenia mogą odgrywać ważną rolę w promocji tych utworów oraz w tworzeniu sieci
kontaktów zawodowych,

— zachęcanie do tworzenia sieci zrzeszających europejskich organizatorów, poprzez wspieranie wspól-
nych działań prywatnych i publicznych instytucji promocyjnych na rynkach europejskich i świato-
wych,

— rozwijanie szerszego ponadnarodowego rozpowszechniania niekrajowych filmów europejskich, na
rynkach europejskich i światowych, poprzez inicjowanie i stymulowanie ich dystrybucji i ich
pokazów w kinach, m.in. poprzez zachęcanie do tworzenia skoordynowanych strategii marketingo-
wych.

W założeniu tego zaproszenia, którego przedmiotem są festiwale organizowane w krajach niebędących
członkami Programu Media, następujące działania kwalifikują się do ubiegania się o dofinansowanie:
pomoc i doradztwo dla organizatorów festiwali, promocja europejskich filmów prezentowanych na
festiwalach, pomoc przy dystrybucji i organizowaniu pokazów filmów zaprezentowanych na festiwa-
lach.

2. Kandydaci kwalifikujący się

Niniejsze zaproszenie jest skierowane do europejskich przedsiębiorstw, których główna działalność
przyczynia się do realizacji celów Programu MEDIA i tych opisanych w Decyzji Rady.

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

3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się na 700 000 EUR. Pomoc
finansowa Agencji Wykonawczej do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) nie
może przekroczyć 50 %/60 % (1) całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Działania muszą się rozpocząć w terminie od 1.1.2007 do 31.12.2007. Działania muszą się zakończyć
przed dniem 31.12.2007.

Maksymalny czas trwania projektów wynosi 12 miesięcy.
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(1) 60 % dla projektów, które promują różnorodność językową i kulturową Europy



4. Termin

Wnioski należy wysyłać do EACEA najpóźniej dnia 3.7.2006.

5. Informacje szczegółowe

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe i załączniki dostępne są
na http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/promo_en.html. Wnioski muszą odpowiadać warunkom
zawartym w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu.
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