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Zawiadomienie o zaproszeniu o składania aplikacji — EACEA/12/08

Środki wspierające działania promocyjne w krajach nieobjętych Programem MEDIA

(2008/C 117/12)

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).

Do celów powyższej decyzji zalicza się:

— ułatwianie i stymulowanie promocji i obiegu europejskich utworów audiowizualnych i kinematograficz-
nych 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 wspólnych
działań prywatnych i publicznych instytucji promocyjnych na rynkach europejskich i światowych,

— 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 marketingowych.

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)
a także Szwajcarii i Chorwacji.

3. Budżet i czas trwania działań

Maksymalny budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania ofert wynosi 1 500 000 EUR.

Udział finansowego wsparcia Komisji nie może przekroczyć 50 % dopuszczalnych kosztów. Działania muszą
się rozpocząć w terminie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Wkład finansowy jest przyznawany
w postaci dotacji.

4. Termin

Termin nadsyłania zgłoszeń do Agencji Wykonawczej (EACEA) upływa dnia 9 lipca 2008 r.

5. Informacje szczegółowe

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

Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formu-
larzu przeznaczonym do tego celu.
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