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1. Cele i opis

3. Budżet i czas trwania projektów

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) (1).

Maksymalny budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie
do składania ofert wynosi 2 500 000 EUR (pod warunkiem,
że budżet UE na rok 2008 zostanie zatwierdzony).

Do celów powyższej decyzji zalicza się:

Działania muszą się rozpocząć w terminie od 1 maja 2008 r.
do 30 kwietnia 2009 r.

— ułatwianie i stymulowanie promocji i obiegu europejskich
utworów audiowizualnych i kinematograficznych
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,
2. Kandydaci kwalifikujący się
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) i Szwajcaria.
Zgłaszane sieci muszą składać się z festiwali, które przyczyniają się do realizacji wyżej wymienionych celów i których
repertuar, w co najmniej 70 % stanowią filmy europejskie,
pochodzące z przynajmniej 10 krajów uczestniczących w
Programie MEDIA.

(1) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 12.

Udział finansowego wsparcia Komisji nie może przekroczyć
50 % dopuszczalnych kosztów.

4. Termin
Termin składania wniosków upływa:
— 15 października 2007 r.: w przypadku projektów,
których realizacja ma rozpocząć się między 1 maja
2008 r. a 31 października 2008 r.,
— 30 kwietnia 2008 r.: w przypadku projektów, których
realizacja ma rozpocząć się między 1 listopada 2008 r. a
30 kwietnia 2009 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 formularzu przeznaczonym do tego celu.

