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KOMISIA

MEDIA PLUS — vývoj, distribúcia a propagácia (2001 – 2006)
Oznámenie o výzve na predkladanie návrhov č. EACEA 08/06
Podpora sietí kín premietajúcich európske filmy
(2006/C 239/10)
1. Ciele a opis
Toto oznámenie o výzve na predkladanie návrhov je založené na rozhodnutí Rady 2000/821/ES a týka
sa zavádzania programu, ktorý podporuje vývoj, distribúciu a propagáciu európskych audiovizuálnych
diel (MEDIA PLUS – vývoj, distribúcia a propagácia – 2001 – 2005), a ktorý bol prijatý Radou 20. decembra 2000 a uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (Official Journal of the European
Communities) L 13 zo 17. januára 2001, a zmenenom a doplnenom rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 846/2004/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004), opraveným v Ú. v. EÚ
L 195, 2.6.2004 s. 2.
Opatrenia, ktoré sa podľa rozhodnutia majú zavádzať, zahŕňajú podporu tvorby a konsolidácie sietí
európskych prevádzkovateľov kín, ktorí pracujú na spoločných projektoch, ktoré majú pomôcť pri
vypracovaní časových rozpisov európskych filmov a podporu kinám, ktoré premietajú významný podiel
zahraničných európskych filmov za minimálne premietacie obdobie.

2. Oprávnení žiadatelia
Táto výzva na predkladanie návrhov sa zameriava na európske spoločnosti, ktorých činnosť prispieva
k dosiahnutiu cieľov programu MEDIA podľa rozhodnutia Rady.
Súčasné oznámenie je adresované európskym organizáciám alebo spoločnostiam, ktoré sú zaregistrované alebo vlastnené občanmi členských štátov Európskej únie a krajín Európskej ekonomickej dohody,
ktoré sa zúčastňujú na programe MEDIA PLUS (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), Švajčiarsko, ako aj
tých krajín, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 11 rozhodnutia č. 2000/821/ES (v čase zverejnenia: Bulharsko).

3. Rozpočet a dĺžka projektov
Celkový rozpočet na spolufinancovanie projektov sa odhaduje na 14 000 000 eur. Podpora udelená
Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) nemôže presiahnuť 50 %
z celkových oprávnených nákladov.
Aktivity musia nutne začať medzi 1. januárom 2007 a medzi 31 decembrom 2007. Maximálna dĺžka
projektov je 24 mesiacov.

4. Uzávierka
Žiadosti musia byť zaslané EACEA najneskôr do 23. októbra 2006.
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5. Ďalšie informácie
Úplný text výzvy na predloženie návrhov ako aj formuláre prihlášky sú k dispozícii na
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.html#1d
Prihlášky musia spĺňať požiadavky uvedené v úplnom texte a musia byť predložené na uvedenom
formulári.
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