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KOMISIJA

MEDIA PLUS — Razvoj, distribucija in promocija (2001-2006)
Obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov št. EACEA/08/06
Podpora za povezovanje kinematografov, ki prikazujejo evropske filme, v mrežo
(2006/C 239/10)
1. Cilji in opis
Obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Sklepu Sveta 2000/821/ES o izvajanju programa
za spodbujanje razvoja, distribucije in promocije evropskih avdiovizualnih del (MEDIA PLUS — razvoj,
distribucija in promocija 2001 — 2005), ki ga je Svet sprejel dne 20. decembra 2000 in je bil objavljen
v Uradnem listu Evropskih skupnosti L 13 z dne 17. januarja 2001 ter spremenjen s Sklepom št.
846/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 (UL L 157, 30. 4. 2004), popravljenim v UL L 195, 2.6.2004, str. 2.
Ukrepi, ki se izvajajo v skladu s Sklepom, vključujejo podporo za ustvarjanje in krepitev mreže evropskih kinematografskih operaterjev s skupnimi programi za spodbujanje prikazovanja evropskih filmov
in podporo za kinematografe, ki imajo v programu znaten delež tujih evropskih filmov in jih prikazujejo v najkrajšem obdobju, določenem za prikazovanje.

2. Upravičeni kandidati
Ta razpis za zbiranje predlogov je namenjen evropskim družbam, katerih dejavnosti prispevajo k doseganju ciljev programa MEDIA, kot so opredeljeni v Sklepu Sveta.
To obvestilo je namenjeno evropskim organizacijam, ki imajo sedež v državah članicah Evropske unije
in državah podpisnicah Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, ki sodelujejo v programu
MEDIA Plus (Islandija, Lihtenštajn in Norveška), v Svici in v drugih državah, ki izpolnjujejo pogoje,
določene v členu 11 Sklepa št. 2000/821/ES (na dan objave: Bolgarija).

3. Proračun in trajanje projektov
Skupen proračun, dodeljen za sofinanciranje projektov je ocenjen na 14 000 000 EUR. Finančna
pomoč Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo (EACEA) ne sme preseči 50 %
skupnega zneska upravičenih stroškov.
Dejavnosti se morajo nujno začeti med 1.1.2007 in 31.12.2007. Najdaljše trajanje projektov je 24
mesecev.

4. Rok
Vloge je treba poslati na naslov Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo (EACEA)
najkasneje do 23.10.2006.
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5. Dodatne informacije
Popolno besedilo razpisa za predloge in prijavni obrazci so na voljo na spletni strani
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.html#1d
Vloge morajo obvezno izpolnjevati določbe iz popolnega besedila in biti predložene na predvidenem
obrazcu.
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