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e slate funding)
(2004/C 272/11)
1. Objectivos e descrição
O programa MEDIA PLUS — Desenvolvimento tem como
objectivo apoiar o desenvolvimento de projectos de
produção destinados aos mercados europeu e internacional
que se enquadrem nas seguintes categorias: obras de ficção,
documentários de criação, filmes de animação e obras multimédia.

2. Candidatos elegíveis
O apoio está reservado às empresas independentes cuja actividade principal é a produção audiovisual e/ou multimédia.
As empresas candidatas devem estar estabelecidas num dos
seguintes países:
— nos 25 países da União Europeia,
— nos países da EFTA/EEE: Islândia, Liechtenstein e
Noruega,
— na Bulgária.
As empresas candidatas devem, além disso, comprovar que
possuem a experiência prévia requerida pelas directrizes em
matéria de produção audiovisual.

3. Orçamento
Estima-se em 17 milhões de euros o orçamento total destinado ao co-financiamento de projectos. O apoio financeiro
da Comissão não pode ultrapassar 50 % do total das
despesas elegíveis (60 % para os projectos susceptíveis de
contribuir para a valorização da diversidade cultural europeia). No caso de slate funding, a subvenção máxima é de
150 000 euros. No caso de projectos individuais, varia entre
10 000 e 80 000 euros, consoante a categoria do projecto.
4. Prazo
As candidaturas devem ser enviadas à Comissão a partir de
9 de Novembro de 2004 e até:
— 15 de Fevereiro de 2005 («Novos Talentos MEDIA»),
— 31 de Maio de 2005 (Projectos individuais e slate
funding).
5. Informações completas
O texto integral das directrizes, bem como os formulários
de candidatura, encontram-se no site http://europa.eu.int/
/comm/avpolicy/media/index_fr.html. As candidaturas devem
respeitar obrigatoriamente as disposições contidas nas directrizes, e a sua apresentação deve ser efectuada através do
formulário previsto para o efeito.

