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Wsparcie dla dystrybucji telewizyjnej europejskich utworów audiowizualnych

(2007/C 73/13)

1. Cele i opis

Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na Decyzji nr 1718/2006/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu
wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (1).

Jednym z celow programu jest promowanie wewnątrz Wspólnoty i poza nią, europejskich programów tele-
wizyjnych, produkowanych przez niezależne firmy producenckie, poprzez zachęcanie do współpracy
nadawców telewizyjnych z jednej strony i niezależnych europejskich dystrybutorów i producentów z drugiej.

2. Kwalifikujący się kandydaci

Ogłoszenie to skierowane jest do europejskich przedsiębiorstw, których działalność przyczynia się do reali-
zacji wyżej wymienionych celów, a w szczególności do niezależnych producentów telewizyjnych.

Firma aplikująca musi być założona w którymś niżej wymienionych państw:

— 27 państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów EFTA i EEA,

— Państwa EFTA oraz Szwajcarii (warunkiem jest zawarcie nowej umowy ramowej o współpracy z
Programem MEDIA 2007)

3. Budżet i czas trwania projektów

Potencjalny budżet na rok 2007 wyniesie co najmniej 9,5 miliona EUR.

Udział finansowy Komisji nie może przekroczyć 500 000 EUR na utwór, jak również nie może przekroczyć
12,5 % dopuszczalnych kosztów produkcji przedstawionych przez producenta w przypadku filmów fabular-
nych i animowanych oraz 20 % dopuszczalnych kosztów produkcji, w przypadku filmów dokumentalnych.

Projekt może trwać maksymalnie 30 lub 42 (w przypadku seriali i projektów animowanych) miesięcy.
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(1) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 12.



4. Terminy składania aplikacji

Wnioski należy wysyłać do EACEA najpóźniej dnia 1 czerwca 2007 r. i 2 listopada 2007 r.

5. Pozostałe informacje

Pełny tekst niniejszego zaproszenia oraz formularz aplikacyjny są dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm

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