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KOMMISSIONEN

MEDIA PLUS — UDVIKLING, DISTRIBUTION OG MARKEDSFØRING (2001-2006)
Indkaldelse af forslag — EACEA 08/06
Støtte til etablering af netværk af biografer, der viser europæiske film
(2006/C 239/10)
1. Mål og beskrivelse
Denne indkaldelse af forslag er baseret på Rådets afgørelse 2000/821/EF om iværksættelse af et program
til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media
Plus — udvikling, distribution og markedsføring — 2001-2005), som blev vedtaget den 20. december
2000 og offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende L 13 af 17. januar 2001 og ændret ved
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 846/2004/EF af 29. april 2004 (EUT L 157 af 30.4.2004),
berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 2.
Blandt de aktiviteter, der skal gennemføres i henhold til nævnte rådsafgørelse, figurerer støtte til at skabe
og konsolidere netværk af europæiske biografoperatører, som udvikler fælles aktiviteter til fordel for, at
der vises europæiske film, samt støtte til biografer, som viser en betydelig andel af ikke-nationale europæiske film med en minimumsfremvisningstid.

2. Støtteberettigede ansøgere
Denne indkaldelse af forslag henvender sig til europæiske virksomheder, hvis aktiviteter bidrager til
gennemførelsen af Media-programmets mål i henhold til beskrivelsen i Rådets afgørelse.
Forslag kan indgives af virksomheder, som er etableret i en af EU's medlemsstater, i et af landene i Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som deltager i Media Plus-programmet (Island, Liechtenstein og Norge), Schweiz, samt i et af de lande, der opfylder betingelserne i artikel 11 i Rådets afgørelse
2000/821/EF (Bulgarien).

3. Projektbudget og -varighed
Det samlede budget til samfinansiering af projekterne anslås til 14 000 000 EUR. Den finansielle støtte
fra Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) må ikke overstige
50 % af de samlede støtteberettigede udgifter.
Det kræves, at aktiviteterne indledes mellem 1.1.2007 og 31.12.2007. Projecterne kan maksimalt løbe i
24 måneder.

4. Frist
Ansøgningerne skal indsendes til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur
(EACEA) senest den 23.10.2006.
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5. Yderligere oplysninger
Den fulde ordlyd af teksten til indkaldelserne af forslag samt ansøgningskemaer befinder sig på
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.html#1d
Ansøgningerne skal overholde alle bestemmelser i indkaldelsen og skal forelægges ved hjælp af
ansøgningsskemaet.
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