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1. Cele i opis 

Podstawą niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1718/2006/WE z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego 
europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) ( 1 ). 

Jednym ze środków, jakie należy wprowadzić na mocy tej decyzji, jest zapewnienie wsparcia wdrożenia 
projektów pilotażowych. 

W celu dostosowania programu do zmian zachodzących na rynku, ze szczególnym naciskiem na wprowa
dzanie i wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, program może wspierać 
programy pilotażowe. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do europejskich firm, których działalność przyczynia się do osią
gania powyższych celów. 

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów: 

— 27 krajów Unii Europejskiej, 

— kraje EFTA, 

— Szwajcaria, 

— Chorwacja. 

3. Kwalifikujące się działania 

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków do udziału w programie kwalifikują się nastę
pujące działania: 

1) dystrybucja: nowe sposoby tworzenia i dystrybucji europejskich treści audiowizualnych za pośrednic
twem usług nielinearnych; 

2) środowisko produkcyjne otwartych mediów; 

3) dystrybucja – promocja i marketing: wykorzystanie technik internetowych w celu rozwijania lokalnych 
wspólnot kinematograficznych; 

4) „portal na zbiegu różnych mediów”: w celu poszerzenia i polepszenia dostępu do i wykorzystania 
uporządkowanych informacji będących częścią europejskich treści audiowizualnych; 

5) wcześniej finansowane projekty pilotażowe: projekty, które otrzymały finansowanie w ramach poprzed
niego zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów pilotażowych MEDIA.
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( 1 ) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12.



Maksymalny czas trwania projektów wynosi 12 miesięcy. 

Działania należy rozpocząć w dniu 1 stycznia 2011 r. i zakończyć w dniu 31 grudnia 2011 r. 

4. Kryteria przyznania dotacji 

Każde zgłoszone kwalifikujące się działanie zostanie ocenione na podstawie następujących kryteriów oceny: 

— znaczenie działania dla celów programu (20 %), 

— europejski wymiar działania (20 %), 

— jasność celów i grup docelowych (15 %), 

— jasność i spójność ogólnego projektu działania oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych 
celów w okresie przewidzianym na działanie (15 %), 

— opłacalność działania pod względem kosztów (10 %), 

— doświadczenie organizacji uczestniczących oraz jakość planu zarządzania działaniem (10 %), 

— jakość i skuteczność planu rozpowszechniania wyników (10 %). 

5. Budżet 

Całkowity dostępny budżet wynosi 1,5 mln EUR. 

Nie ustalono kwoty maksymalnej. 

Udział finansowy przyjmie formę dotacji. Przyznany udział finansowy w żadnym przypadku nie będzie 
przekraczał 50 % kosztów kwalifikowanych. 

Agencja zastrzega sobie prawo nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 

6. Termin składania wniosków 

Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej (EACEA) do dnia 14 czerwca 2010 r. 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, podpisane przez 
osobę uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek. 
Koperta musi być wyraźnie opatrzona napisem: 

MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/04/10 

Wnioski należy nadsyłać listem poleconym lub przesyłką kurierską (na koszt wnioskodawcy) na następujący 
adres: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/04/10 
Mr Constantin Daskalakis 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
BOUR 03/30 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone. 

7. Informacje szczegółowe 

Szczegółowe wytyczne wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na następującej stronie interne
towej: http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/pilot/index_en.htm 

Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki przedstawione w wytycznych i należy je składać na odpowied
nich formularzach.
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