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Υποστήριξη της ανάπτυξης σχεδίων παραγωγής («Νέα Ταλέντα MEDIA», µεµονωµένων σχεδίων και
δέσµης σχεδίων-Slate Funding)
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1. Στόχοι και περιγραφή
Στόχος του προγράµµατος MEDIA Plus-Ανάπτυξη είναι η
υποστήριξη της ανάπτυξης σχεδίων παραγωγής που προορίζονται για την ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά και ανήκουν στις
ακόλουθες κατηγορίες: έργα µυθοπλασίας, ντοκιµαντέρ
δηµιουργού, κινούµενο σχέδιο και έργα µε πολυµέσα.

2. Επιλέξιµοι υποψήφιοι
Η υποστήριξη προορίζεται για ανεξάρτητες εταιρείες που έχουν
ως κύρια δραστηριότητά τους την οπτικοακουστική παραγωγή
ή/και τα πολυµέσα. Οι εταιρείες που θα υποβάλουν υποψηφιότητες πρέπει να εδρεύουν σε µία από τις παρακάτω χώρες:
— τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— τις χώρες ΕΖΕΣ και ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
— τη Βουλγαρία.
Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν την
εµπειρία που απαιτείται από τις κατευθυντήριες γραµµές για τα
θέµατα οπτικοακουστικής παραγωγής.

3. Προϋπολογισµός
Ο συνολικός προϋπολογισµός που χορηγείται στη συγχρηµατοδότηση των σχεδίων εκτιµάται σε 17 εκατ. ευρώ. Η χρηµατοοικονοµική βοήθεια της Επιτροπής δεν µπορεί να υπερβαίνει το
50 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών (60 % για τα σχέδια
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής ποικιλοµορφίας). Η ανώτατη επιχορήγηση ανέρχεται σε 150 000 ευρώ στην περίπτωση δέσµης σχεδίων (Slate
Funding). Στην περίπτωση µεµονωµένου σχεδίου, κυµαίνεται
από 10 000 έως 80 000 ευρώ ανάλογα µε την κατηγορία του
σχεδίου.
4. Προθεσµία
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή µετά τις 9
Νοεµβρίου 2004 και το αργότερο έως τις:
— 15 Φεβρουαρίου 2005 («Νέα Ταλέντα MEDIA»),
— 31 Μαΐου 2005 (Μεµονωµένων σχεδίων και δέσµης σχεδίων-Slate Funding).
5. Πλήρεις πληροφορίες
Το πλήρες κείµενο των κατευθυντήριων γραµµών, καθώς και τα
έντυπα των αιτήσεων υποψηφιότητας, βρίσκονται στον ιστοχώρο
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.html. Οι
αιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να τηρούν τις διατάξεις των κατευθυντηρίων γραµµών και να υποβληθούν µε το προβλεπόµενο
έντυπο.

