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Media 2007— Dystrybucja, promocja i rozwój

Warunkowe zaproszenie do składania wniosków — EACEA nr 11/06

Wsparcie promocji i dostępu do rynków:

(2006/C 292/08)

Klauzula zastrzeżenia

Wniosek Komisji w sprawie „Programu MEDIA” nie został jeszcze formalnie przyjęty przez ustawodawcę
europejskiego. Jednakże, w celu umożliwienia szybkiego wdrożenia tego programu po przyjęciu jego
podstawy prawnej przez ustawodawcę europejskiego, co powinno wkrótce nastąpić, a także w celu umożli-
wienia potencjalnym beneficjentom dotacji wspólnotowych jak najszybszego przygotowania wniosków,
Komisja podjęła decyzję o opublikowaniu niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków nie jest prawnie wiążące dla Komisji. Może ono zostać
odwołane, a równocześnie, w przypadku istotnej zmiany podstawy prawnej przez ustawodawcę europej-
skiego, mogą zostać ogłoszone zaproszenia do składania wniosków o innej treści, z nowymi, odpowied-
nimi terminami udzielenia odpowiedzi.

Ogólnie rzecz biorąc, ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków w roku 2007 uzależnione jest od nastę-
pujących warunków, których spełnienie nie jest zależne od Komisji:

— przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej ostatecznego tekstu podstawy prawnej
ustanawiającej program bez istotnych zmian;

— przyjęcie rocznego programu roboczego dotyczącego „Programu MEDIA” i ogólnych kierunków jego
wdrażania oraz kryteria i procedury selekcji, po wniesieniu sprawy do komitetu programowego oraz

— przyjęcie budżetu Unii Europejskiej na rok 2007 przez władzę budżetową.

1. Cele i opis

Podstawę dla niniejszego zaproszenia do składania wniosków stanowi decyzja Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiająca jeden wieloletni program dotyczący działań Wspólnoty w dziedzinie polityki audiowi-
zualnej na lata 2007-2013.

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 wyda-
rzenia mogą odgrywać ważną rolę w promocji tych utworów oraz w tworzeniu sieci kontaktów zawo-
dowych,

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

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

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 2007 (Islandia, Lichtenstein
Norwegia) oraz Szwajcarii, pod warunkiem zostanie zawarta nowa umowa o współpracy z tym krajem w
ramach programu MEDIA.

3. Budżet i czas trwania projektów

Maksymalny budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania ofert wynosi 2 000 000 EUR pod
warunkiem dostępności środków budżetowych na rok 2007.

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

Działania muszą się rozpocząć w terminie od 1.6.2007 do 31.12.2007. Działania muszą się zakończyć
przed dniem 31.12.2007.

Maksymalny czas trwania projektów wynosi 6 miesięcy.

4. Termin

Wnioski należy wysyłać do EACEA najpóźniej dnia 15.1.2007.

5. Informacje szczegółowe

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe i załączniki dostępne są na
http://ec.europa.eu/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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