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V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – EACEA/36/11
MEDIA 2007 – Marknadsföring/marknadstillträde
(2011/C 313/06)
1. Syfte och beskrivning
Denna inbjudan att lämna projektförslag grundas på Europaparlamentets och rådets beslut nr
1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska
audiovisuella sektorn (MEDIA 2007).

Bland målen för ovannämnda beslut kan nämnas

— att underlätta och uppmuntra marknadsföring och spridning av europeiska audiovisuella verk och filmer
i samband med kommersiella evenemang samt på marknader för branschfolk och audiovisuella festivaler
i Europa och i resten av världen, eftersom sådana evenemang kan spela en viktig roll vid marknads
föringen av europeiska verk och i professionella nätverk,

— att uppmuntra nätverksbyggande bland europeiska aktörer genom att stödja gemensamma insatser och
företag på de europeiska och internationella marknaderna via offentliga eller privata nationella mark
nadsföringsorgan.

2. Sökande som kan få bidrag
Detta meddelande riktar sig till europeiska organisationer som är etablerade i och som till majoriteten
kontrolleras av medborgare från någon av Europeiska unionens medlemsstater, EES-staterna som deltar i
MEDIA 2007-programmet (Island, Liechtenstein, Norge), Schweiz och Kroatien.

3. Vilka åtgärder kan få bidrag
Denna inbjudan att lämna projektförslag gäller stöd till insatser och verksamheter i och utanför länder som
deltar i MEDIA-programmet.

Syftet är att stödja verksamheter med följande mål:

— Förbättra spridningen av europeiska audiovisuella verk genom att säkerställa att den europeiska audio
visuella sektorn har tillgång till europeiska och internationella audiovisuella marknader för branschfolk.

— Uppmuntra gemensamma insatser mellan nationella organ som arbetar för att marknadsföra film och
audiovisuella program.
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— Främja utvecklandet av ekonomiska partnerskap mellan länder och branschfolk i och utanför MEDIAprogrammet och bidra till bättre ömsesidig kunskap och förståelse.
Projekten får pågå i högst 12 månader.
Aktiviteterna får tidigast starta den 1 juni 2012 och ska ha slutförts senast den 31 december 2013.
4. Tilldelningskriterier
Ansökningar/stödberättigande projekt utvärderas med en poäng upp till 100 enligt följande kriterier:

Insatsens europeiska dimension

30 poäng

Effekten på marknadsföring och spridning av europeiska au
diovisuella verk

30 poäng

Kvalitet och kostnad/effekt av den inlämnade handlingsplanen

25 poäng

Insatsens innovativa aspekter

5 poäng

Marknadsföring av audiovisuella verk från europeiska länder
med låg audiovisuell produktionskapacitet

10 poäng

5. Budget
Den sammanlagda budget som avsatts till samfinansiering av projekt uppgår till 2 500 000 EUR (under
förutsättning att 2012 års budget antas).
Det ekonomiska stödet från kommissionen får inte överstiga 50 procent av de totala kostnaderna för
åtgärden.
Genomförandeorganet förbehåller sig rätten att inte tilldela alla tillgängliga medel.
6. Ansökningsdatum
Tidsfristerna för att skicka in ansökningar är följande:
— 9 december 2011 för aktiviteter som startar mellan den 1 juni 2012 och 31 december 2012.
— 1 juni 2012 för årliga aktiviteter som genomförs under 2013 och för aktiviteter som startar mellan den
1 januari 2013 och 31 maj 2013.
Ansökningarna ska skickas till följande adress:
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
Endast ansökningar som lämnas in på korrekt ifyllt ansökningsformulär, daterat och undertecknat av den
person som är behörig att företräda den sökande organisationen, kommer att godtas.
Ansökningar som skickas per fax eller e-post kommer inte att godtas.
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7. Fullständig information
Riktlinjerna för att lämna projektförslag samt ansökningsformulären finns på: http://ec.europa.eu/culture/
media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm
Ansökningarna måste lämnas in på det särskilda formuläret och innehålla samtliga bilagor och begärda
uppgifter.
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