
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA NR 10/09 

MEDIA – Promocja europejskich utworów audiowizualnych i specjalistów z sektora audiowizualnego 
spoza krajów uczestniczących w programie Media 

(2009/C 139/09) 

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). 

Cele wymienione we wspomnianej decyzji Rady obejmują: 

— ułatwianie i stymulowanie promocji i obiegu europejskich utworów audiowizualnych 
i kinematograficznych podczas pokazów handlowych, targów i festiwali audiowizualnych w Europie 
i na całym świecie, o ile te wydarzenia mogą odgrywać ważną rolę w promocji utworów europejskich 
oraz w tworzeniu sieci kontaktów zawodowych, 

— zachęcanie do tworzenia sieci zrzeszających europejskie podmioty w tej dziedzinie, 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. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest skierowane do spółek europejskich, których działalność 
przyczynia się do osiągania celów programu MEDIA zgodnie z opisem znajdującym się w decyzji Rady. 

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów: 

— 27 państw Unii Europejskiej; 

— kraje EFTA i EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, 

— Szwajcaria i Chorwacja. 

3. Kwalifikujące się działania 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy wspierania działań odbywających się poza krajami 
uczestniczącymi w programie MEDIA. 

Wspierane działania powinny mieć na celu: 

— ułatwianie specjalistom europejskim dostępu do rynków/wydarzeń odbywających się poza krajami 
uczestniczącymi w programie MEDIA; 

— propagowanie dystrybucji utworów audiowizualnych i (lub) kinematograficznych poza krajami uczestni
czącymi w programie MEDIA. 

Maksymalny czas realizacji projektów wynosi 24 miesięcy. 

Działania muszą rozpocząć się w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. 
i zakończyć się przed dniem 31 grudnia 2011 r.

PL 19.6.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 139/11



4. Kryteria przyznania dotacji 

Kwalifikujące się wnioski/projekty będą ocenianie na podstawie następujących kryteriów (maksymalna liczba 
punktów wynosi 100): 

Europejski wymiar działania 25 punktów 

Wpływ na promocję i obieg europejskich utworów audiowizualnych 30 punktów 

Jakość i koszt/skuteczność złożonego planu działania 25 punktów 

Jakość imprez/wydarzeń, podczas których działanie będzie realizowane 10 punktów 

Promowanie utworów audiowizualnych pochodzących z krajów europejskich o małych 
możliwościach w zakresie produkcji audiowizualnej 

10 punktów 

5. Budżet 

Całkowity szacunkowy budżet przyznany na współfinansowanie projektów wynosi 400 000 EUR. 

Wkład finansowy Komisji nie może przekraczać 50 % wszystkich kosztów działania. 

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania wszystkich dostępnych środków. 

6. Termin składania wniosków 

Termin składania wniosków upływa w dniu 12 sierpnia 2009 r. Wnioski należy przesyłać na poniższy 
adres: 

Agence Exécutive «Education, Audiovisuel et Culture» 
Appel à propositions EACEA/10/09 
Costas DASKALAKIS 
BOUR 03/30 
Avenue du Bourget 1 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone na odpowiednim formularzu, należycie wypełnione, 
opatrzone datą i podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań 
w imieniu organizacji składającej wniosek. 

Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone. 

7. Dodatkowe informacje 

Szczegółowe wytyczne dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków oraz formularz zgłosze
niowy znajdują się na następującej stronie internetowej pod następującym adresem: http://eacea.ec.europa.eu 

Wnioski należy składać na przeznaczonych do tego celu formularzach i powinny one zawierać wszystkie 
wymagane załączniki i informacje.
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