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ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

KOMMISSIONEN
Inbjudan att lämna förslag – ”Förberedande åtgärd Media International”
(2008/C 85/06)
1. Syfte och beskrivning
Den ”Förberedande åtgärden Media International” syftar till att undersöka och testa samarbetet mellan europeiska filmskapare och filmskapare från tredjeländer. Den omfattar följande:
— Stöd till utbildning,
— Stöd till marknadsföring,
— Stöd till utveckling av biografnätverk.
Inom ramen för arbetsprogrammet för den ”Förberedande åtgärden Media International” för 2008, inbjuder
kommissionen härmed konsortier att lämna förslag.

2. Vem får delta?
Förslag får lämnas av juridiska personer i EU:s 27 medlemsstater och i tredjeländer.

3. Budget för projekten
Budgeten för denna inbjudan att lämna förslag är högst 1,98 miljoner EUR.
Det finansiella stödet från kommissionen får inte överstiga 50 %, 75 % eller 80 % av de totala stödberättigande kostnaderna, beroende på verksamhetens natur.
Det finansiella stödet kommer att beviljas i form av ett bidrag.
Maximal projektlängd är 12 månader.

4. Bedömning och urval
Ansökningarna bedöms av kommissionen med bistånd av oberoende experter. Bedömningskriterierna är
fastlagda i arbetsprogrammet för den ”Förberedande åtgärden Media International”. De förslag som väljs ut
efter bedömningen rangordnas efter kvalitet. Förfarandet för kommissionens bedömning av ansökningar om
bidrag från kommissionen beskrivs i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna
budget (1).
(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), ändrad genom förordning (EG, Euratom)
nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
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5. Sista ansökningsdatum
Ansökningarna måste skickas in senast den 13 juni 2008 till
Ms Aviva Silver
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för informationssamhället och medierna
Direktorat A – AV, medier, Internet
Enhet A2 – Media-programmet och utbildning för medierna
Kontor: BU33 02/005
B-1049 Bryssel
6. Ytterligare upplysningar
Den fullständiga texten till denna inbjudan att lämna förslag, tillsammans med arbetsprogrammet, vägledning för sökande och ansökningsformulär, finns på följande Internetadress:
http://ec.europa.eu/media
Ansökan måste uppfylla alla villkor i inbjudan att lämna förslag, och den ska inlämnas på avsett formulär.
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