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MEDIA PLUS – Rozvoj, distribuce a propagace (2001 – 2006)
Oznámení o výzvě k předkládání žádostí – EACEA 08/06
Podpora spolupráce kin promítajích evropské filmy
(2006/C 239/10)
1. Cíle a popis
Toto oznámení o výzvě k předkládání žádostí se zakládá na rozhodnutí Rady (2000/821/EC)
o provádění programu na podporu vývoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl
(MEDIA PLUS – Rozvoj, distribuce a propagace 2001 – 2005) ze dne 20. prosince 2000 a vyhlášeném
v Úředním věstníku Evropských společenství L 13 dne 17. ledna 2001 ve znění rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady 846/2004/ES ze dne 29. dubna 2004 (Úř. věst. L 157 ze dne 30.4.2004) ve znění
opravy v Úř. věst. L 195 ze dne 2.6.2004 s. 0002-0002.
Opatření, která mají být v rámci Rozhodnutí přijata, zahrnují podporu tvorby a konsolidace sítí evropských provozovatelů kin realizujících společné programy s cílem podpořit zařazování evropských filmů
do programové nabídky a dále podporu kin promítajících významný podíl zahraničních evropských
filmů po určitou minimální dobu.

2. Způsobilí kandidáti
Tato výzva k předkládání žádostí je určena evropským společnostem, jejichž aktivity přispívají k dosažení cílů programu MEDIA, jak jsou popsány v rozhodnutí Rady.
Toto oznámení je otevřeno evropským společnostem, které jsou zapsány v členských státech Evropské
unie, zemích Evropského hospodářského prostoru účastnících se programu MEDIA PLUS (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), Švýcarsko a v zemích, které splňují podmínky stanovené v článku 11 rozhodnutí
č. 2000/821/ES (v den publikování: Bulharsko).

3. Rozpočet a doba trvání projektů
Celkový rozpočet určený na spolufinancování projektů se odhaduje na 14 000 000 EUR. Finanční
pomoc Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) nesmí přesáhnout
50 % celkových způsobilých výdajů.
Činnosti musí být zahájeny mezi 1. 1. 2007 a 31. 12. 2007. Maximální doba trvání projektů je
24 měsíců.

4. Lhůta
Žádosti musí být zaslány Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)
nejpozději do 23. 10. 2006.
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4. Doplňující informace
Úplné znění výzvy k předkládání návrhů, jakož i formuláře přihlášek jsou k dispozici na internetové
stránce:
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.html#1d
Přihlášky musí být v souladu s ustanoveními úplného znění textu a musí být předloženy na předepsaném formuláři.
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