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Wsparcie dla sieci kin wyświetlających filmy europejskie
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1. Cele i opis
Niniejsze Zaproszenie do składania aplikacji oparte jest na Decyzji Rady 2000/821/EC z 20 grudnia
2000 roku, dotyczącej wprowadzenia programu wspierającego rozwój, dystrybucję oraz promocję europejskich utworów audiowizualnych (Media Plus Development, Dystrybucja oraz Promocja 2001-2005),
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr L 13 w dniu 17 stycznia 2001 r., zmienionej decyzją 846/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L
157 z 30.4.2004), wersja poprawiona w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 0002-0002.
Zgodnie z wyżej wymienioną Decyzją, do działań, na które można otrzymać dofinansowanie, zalicza
się wsparcie dla tworzenia i konsolidacji sieci kin europejskich, które realizują wspólne programy,
mające na celu zachęcanie do zwiększenie ilości projekcji filmów europejskich oraz wsparcie dla kin,
których repertuar, w wyznaczonym czasie, w znaczącej części, stanowią niekrajowe filmy europejskie.

2. Kandydaci kwalifikujący się
Niniejsze zaproszenie jest skierowane do europejskich przedsiębiorstw, których główna działalność
przyczynia się do realizacji celów Programu MEDIA i tych opisanych w Decyzji Rady.
Niniejsze zawiadomienie skierowane jest do europejskich organizacji i przedsiębiorstw, zarejestrowanych i będących własnością osób pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów
Europejskiego Porozumienia Ekonomicznego uczestniczących w Programie MEDIA Plus (Islandia, Lichtenstein i Norwegia), Szwajcaria, a także z innych krajów, które akceptują warunki artykułu 11 Decyzji
nr 2000/821/EC (Bułgaria).

3. Budżet i czas trwania projektów
Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się na 14 000 000 EUR.
Pomoc finansowa Agencji Wykonawczej do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(EACEA) nie może przekroczyć 50 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Działania muszą się rozpocząć w terminie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Maksymalny
czas trwania projektów wynosi 24 miesięcy.

4. Termin
Wnioski należy wysyłać do EACEA najpóźniej dnia 23 października 2006 r.
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5. Informacje szczegółowe
Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe i załączniki dostępne są
na
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.html#1d
Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na
formularzu przeznaczonym do tego celu.
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