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MEDIA PLUS — Parengiamieji darbai, platinimas ir propagavimas (2001–2006)
Pranešimas apie konkursą — EACEA 08/06
Parama Europos filmus rodančių kino teatrų tinklui
(2006/C 239/10)
1. Tikslai ir aprašymas
Pranešimo apie konkursą pagrindas — Europos Tarybos nutarimas 2000/821/EC dėl programos, skatinančios Europos audiovizualinių kūrinių parengiamuosius darbus, platinimą ir propagavimą (MEDIA
PLUS — parengiamieji darbai, platinimas ir propagavimas — 2001–2005). Nutarimą Europos Taryba
priėmė 2000 m. gruodžio 20 d. ir paskelbė oficialiame Europos Sąjungos leidinyje (Official Journal of
European Communities L 13, 2001 m. sausio 17 d.), ir iš dalies pakeistas 2004 m. balandžio 29 d.
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 846/2004/EB (OL L 157, 2004 4 30), pataisyta versija
OL L 197, 2004 6 2, p. 2.
Priemonės įgyvendinti Europos Tarybos nutarime įvardintus tikslus taip pat apima paramą kurti ir
stiprinti Europos kino teatrų tinklus, naudojant bendras schemas, kurios skatintų rodyti Europos filmus,
paramą kino teatrams, rodantiems didesnę dalį užsieninių Europos filmų minimaliausią rodymo
periodą.

2. Reikalavimus atitinkantys kandidatai
Konkursas skiriamas Europos kompanijoms, kurių tikslai atitinka MEDIA programos tikslus, išvardytus
Europos Tarybos nutarime.
Konkursas skiriamas Europos kompanijoms, kurios įsteigtos šiose šalyse: 25 ES šalyse narėse ir Europos
ekonominės erdvės šalyse, dalyvaujančiose MEDIA programoje (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija),
Šveicarija, taip pat tose šalyse, kurios atitinka Nutarimo Nr. 2000/821/EC 11 straipsnio sąlygas
(Bulgarija).

3. Biudžetas ir projektų trukmė
Visas biudžetas daliniam projektų finansavimui vertinamas 14 000 000 eurų. Švietimo, vaizdo ir garso
bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) finansinė parama negali viršyti 50 % visų reikalavimus
atitinkančių lėšų.
Veiklą privaloma pradėti laikotarpiu tarp 2007 1 1 ir 2007 12 31. Maksimali projektų trukmė 24
mėnesiai.

4. Galutinė paraiškų pateikimo data
Paraiškas reikia siųsti EACEA ne vėliau kaip iki 2006 10 23.

2006 10 4

2006 10 4
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5. Išsami informacija
Visą kvietimo pateikti paraiškas tekstą ir paraiškų formas galima rasti:
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.html#1d
Paraiškos privalo būti parengtos išsamiame kvietimo aprašyme nustatytomis sąlygomis ir pateiktos
numatyta forma.
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