
MEDIA 2007 — ROZWÓJ, DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I SZKOLENIA

Zaproszenie do składania ofert — EACEA/23/08

Wsparcie na rzecz współpracy sieciowej kin wyświetlających filmy europejskie

(2008/C 226/07)

1. Cele i opis

Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków zostało wydane na podstawie 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).

Jednym z celów programu jest zachęcanie do wyświetlania na rynku europejskim filmów europejskich
innych niż rodzimej produkcji, w szczególności poprzez wspieranie koordynacji sieci kin.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze ogłoszenie jest skierowane do kin europejskich zgrupowanych w sieci, której działalność przy-
czynia się do osiągnięcia ww. celów programu MEDIA, o których mowa w decyzji Rady.

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów:

— 27 krajów Unii Europejskiej,

— kraje EFTA, Szwajcaria i Chorwacja.

3. Kwalifikujące się działania

Kwalifikują się następujące działania/działalność odbywająca się w krajach MEDIA:

— działania mające na celu promocję i wyświetlanie europejskich filmów,

— działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości u młodej publiczności kin,

— działania mające na celu zachęcanie i wsparcie przy wprowadzaniu kina cyfrowego przez poszczegól-
nych operatorów,

— działalność sieciowa: informowanie, aktywizacja i kontaktowanie się.

4. Kryteria przynawania dotacji

Punkty (na 100 możliwych) zostaną przyznane na podstawie następujących wskaźników:

— sieć (20 pkt),

— strategia na rzecz finansowego wsparcia rozpowszechniania i monitorowania (20 pkt),

— efektywność pod względem kosztów (20 pkt),

— wspólne działania (20 pkt),

— młoda publiczność (10 pkt),

— kino cyfrowe (10 pkt).

5. Budżet

Zaproszenie do składania wniosków przewiduje podpisanie czteroletniej umowy ramowej o partnerstwie.
Maksymalna kwota budżetu dostępna na podstawie obecnego zaproszenia do składania wniosków wynosi w
pierwszym roku 8 500 000 EUR.

Wkład finansowy przyznawany jest w formie dotacji. Finansowe wsparcie za strony Komisji nie może prze-
kroczyć 50 % całkowitych kwalifikujących się kosztów.

3.9.2008C 226/22 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



6. Termin składania wniosków

Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej (EACEA) najpóźniej do dnia 31 października 2008 r. na
następujący adres:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)
Call For Proposals EACEA/23/08 — „MEDIA Support for the networking of cinemas screening European
films”
Mr. Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
B-1140 Brussels

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, należycie podpisane przez
osobę uprawnioną do zaciągania prawnych zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek. Wnioski
muszą zawierać wszystkie informacje i załączniki wymienione w pełnym tekście zaproszenia.

Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone.

7. Szczegółowe informacje

Pełny tekst przewodnika wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie internetowej pod nastę-
pującym adresem:

http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm

Wnioski muszą spełniać wszelkie warunki przedstawione w przewodniku i należy je składać na odpowied-
nich formularzach.
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