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V
(Nuomonės)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EACEA/36/11
MEDIA 2007 – skatinimas ir patekimas į rinką
(2011/C 313/06)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis pranešimas apie kvietimą teikti paraiškas grindžiamas 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimu Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA
2007) įgyvendinimo.

Minėtame Tarybos sprendime numatyti tikslai:

— palengvinti ir skatinti Europos audiovizualinių ir kino kūrinių populiarinimą ir sklaidą Europos ir kitose
pasaulio šalyse rengiamuose parodomuosiuose prekybos renginiuose, mugėse ir audiovizualinio meno
festivaliuose, kurie gali turėti didžiulės įtakos Europos kūrinių populiarinimui ir profesionalų tinklų
kūrimuisi,

— skatinti Europos operatorių tinklų kūrimąsi, remiant nacionalinių viešųjų ar privačių tokią veiklą skati
nančių organizacijų bendradarbiavimą Europos ir tarptautinėje rinkose.

2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Šis pranešimas skirtas Europos organizacijoms, kurios įregistruotos Europos Sąjungos valstybėse narėse ir
Europos ekonominės erdvės šalyse, dalyvaujančiose programoje MEDIA 2007 (Islandijoje, Lichtenšteine,
Norvegijoje), taip pat Šveicarijoje ir Kroatijoje ir kurias valdo šių valstybių piliečiai.

3. Remtina veikla
Šis kvietimas teikti paraiškas skirtas programoje MEDIA dalyvaujančiose ir nedalyvaujančiose šalyse vykdo
miems veiksmams ir veiklai remti.

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – remti veiksmus, kuriais siekiama:

— gerinti audiovizualinių kūrinių sklaidą užtikrinant, kad Europos audiovizualinio sektoriaus dalyviai galėtų
patekti į Europos ir tarptautines audiovizualinio sektoriaus profesionalų rinkas,

— skatinti filmus ir audiovizualines programas populiarinančių nacionalinių organizacijų bendrą veiklą,
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— skatinti MEDIA programoje dalyvaujančias ir nedalyvaujančias šalis ir profesionalus užmegzti ekonominę
partnerystę ir padėti jiems geriau pažinti ir suprasti vieniems kitus.
Projektai gali trukti ne ilgiau kaip 12 mėnesių.
Veikla turi būti pradėta ne anksčiau kaip 2012 m. birželio 1 d. ir baigta ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio
31 d.
4. Paramos skyrimo kriterijai
Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai ir (arba) projektai bus vertinami pagal 100 balų skalę remiantis šiais
kriterijais:
Veiklos mastas Europoje

30 balų

Poveikis Europos kūrėjų audiovizualinių kūrinių populiari
nimui ir sklaidai

30 balų

Pateikto veiksmų plano kokybė ir išlaidų efektyvumas

25 balai

Veiklos novatoriškumas

5 balai

Europos šalyse, kuriose sukuriama nedaug audiovizualinių
kūrinių, sukurtų audiovizualinių kūrinių populiarinimas

10 balų

5. Biudžetas
Visa bendram projektų finansavimui numatyta lėšų suma – 2 500 000 EUR (jeigu bus patvirtintas 2012 m.
biudžetas).
Finansinė parama negali viršyti 50 proc. visų veiklos išlaidų.
Agentūra pasilieka teisę neskirti visų turimų lėšų.
6. Paraiškų pateikimo terminas
Paraiškos turi būti atsiųstos iki:
— 2011 m. gruodžio 9 d. – veiklai, kuri bus pradėta nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.
— 2012 m. birželio 1 d. – metinei veiklai, kuri bus vykdoma 2013 m., ir veiklai, kuri bus pradėta nuo
2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gegužės 31 d.
Paraiškas siųsti šiuo adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit Programme MEDIA — P8
Call for proposals EACEA/36/11 — Promotion/Access to markets
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Bus priimtos tik naudojant numatytą formą tinkamai užpildytos ir datuotos paraiškos, pasirašytos asmens,
kuriam suteikti teisiniai įgaliojimai prisiimti įsipareigojimus paraišką teikiančios organizacijos vardu.
Faksu arba elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos bus atmestos.
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7. Išsami informacija
Kvietimo teikti paraiškas gairės ir paraiškos formos skelbiamos internete adresu: http://ec.europa.eu/culture/
media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm
Paraiškos turi būti pateiktos užpildžius numatytą paraiškos formą, su visais reikalaujamais priedais ir
informacija.
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