C 239/26

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

III
(Paziņojumi)

KOMISIJA

MEDIA PLUS (2001-2006) — Eiropas audiovizuālo darbu atbalsta programmas, kas veicina projektu
izstrādi, darbu izplatīšanu un popularizēšanu
Aicinājums projektu pieteikumam — EACEA 08/06
Atbalsts kinoteātru tīkliem, kas demonstrē Eiropas filmas
(2006/C 239/10)
1. Mērķi un apraksts
Šis Aicinājums projektu pieteikumam pamatojas uz 2000. gada 20. decembra Padomes lēmumu
2000/821/EC par Eiropas audiovizuālo darbu atbalsta programmas ieviešanu, kas veicina projektu
izstrādi, darbu izplatīšanu un popularizēšanu (MEDIA PLUS — Izstrāde, izplatīšana un popularizēšana
2001 — 2005), kas publicēts 2001. gada 17. janvāra Eiropas Kopienas Oficiālā vēstneša Nr. L 13, 35. lpp
un grozīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Lēmumu Nr. 846/2004/EK
(OV L 157, 30.4.2004.), labots ar OV L 195, 2.6.2004., 0002.-0002. lpp.
Pasākumi, uz ko attiecas lēmums, ietver atbalstu Eiropas kinoteātru tīklu radīšanai un konsolidēšanai, lai
veidotu vienotus pasākumus un motivētu kinoteātrus demonstrēt Eiropas filmas, kā arī atbalstītu kinoteātrus, kuru programmās noteiktā laika periodā nozīmīgu daļu aizņem Eiropas filmas (kas nav pašmāju
filmas).

2. Pretendenti, kam ir tiesības pieteikties
Šis Aicinājums iesniegt projektus attiecas uz neatkarīgām Eiropas ražošanas kompānijām, kuru darbība
palīdz sasniegt MEDIA Programmu mērķus, kādi tie ir aprakstīti Padomes lēmumā.
Šis Aicinājums iesniegt projektus attiecas uz Eiropas organizācijām, kas pieder sekojošo valstu pilsoņiem
un ir reģistrētas sekojošās valstīs: Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas ekonomiskās zonas valstīs,
kas ir Programmu MEDIA Plus dalībvalstis (Islande, Lihtenšteina un Norvēģija), Šveice, kā arī citās
valstīs, kas atbilst Padomes lēmuma 2000/821/EC 11. paragrāfā minētajām prasībām (Bulgārija).

3. Projektu budžets un darbības ilgums
Pieejamais budžets projektu ir aprēķināts 14 000 000 EUR. Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras
izpildaģentūra (EACEA) finansiālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējām projekta izmaksām.
Darbībām noteikti jāsākas no 1.1.2007 līdz 31.12.2007. Projektu maksimālais ilgums ir 24 mēneši.

4. Termiņš
Pieteikumi jānosūta EACEA vēlākais 23.10.2006.
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5. Plašāka informācija
Priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājuma pilns teksts, kā arī pieteikuma veidlapas atrodas
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.html#1d
Pieteikumos obligāti jāievēro uzaicinājuma pilnā teksta noteikumi, un tie jāiesniedz, izmantojot šim
nolūkam paredzētās veidlapas.
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