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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).

Działania wymienione we wspomnianej decyzji obejmują rozwój projektów produkcji.

Celem przedmiotowej pomocy jest ułatwianie niezależnym europejskim przedsiębiorstwom produkcyjnym
dostępu do finansowania przez banki i instytucje finansowe poprzez współfinansowanie części następują-
cych kosztów:

— ubezpieczenie produkcji audiowizualnych: Moduł 1 — wspieranie pozycji „ubezpieczenie” w budżecie
produkcji;

— gwarancja zakończenia produkcji utworu audiowizualnego: Moduł 2 — wspieranie pozycji „gwarancja
zakończenia” w budżecie produkcji;

— finansowanie produkcji utworu przez bank: Moduł 3 — wspieranie pozycji „koszty finansowe” w
budżecie produkcji.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla niezależnych europejskich przedsiębiorstw
produkcyjnych zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, krajach będących stronami
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które uczestniczą w programie MEDIA 2007
(Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i w Szwajcarii.

3. Budżet oraz czas trwania projektów

Całkowity dostępny budżet wynosi 2,7 miliona EUR. Wkład finansowy nie może przekraczać 50 % —

(60 %) kwalifikowanych kosztów. Kwota wsparcia wynosi od 5 000 EUR do 50 000 EUR. Maksymalna
kwota wsparcia jednego projektu ograniczona jest do 50 000 EUR.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków odnosi się do projektów rozpoczętych między 1 lipca 2007 r.
a 30 czerwca 2008 r. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 30 miesięcy.

4. Termin składania wniosków

Wnioski w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do składania wniosków należy złożyć najpóźniej do:

— 14 stycznia 2008 r., dla projektów rozpoczętych między 1 lipca 2007 r. a 31 grudnia 2007 r.;

— 7 lipca 2008 r., dla projektów rozpoczętych między 1 stycznia 2008 r. a 30 czerwca 2008 r.
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5. Dodatkowe informacje

Pełny tekst niniejszego zaproszenia do składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/index_en.htm

Wnioski muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania wniosków;
wnioski należy składać na przeznaczonych do tego celu formularzach.
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