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(Становища)

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
МЕДИА 2007 — АУДИОВИЗУАЛНИ ФЕСТИВАЛИ
Конкурс за проектни предложения — EACEA/29/12
(2012/C 290/03)
1. Цели и описание
Настоящият конкурс за проектни предложения се обявява въз основа на Решение № 1718/2006/ЕО на
Европейския парламент и Съвета на Европа от 15 ноември 2006 година за създаване на отделна много
годишна програма на Европейската общност в подкрепа на дейности в областта на аудиовизията през периода
(MEDIA 2007).
Целите на гореспоменатото решение на Съвета са:
— да се подпомогне и насърчи промоцията и движението на европейски аудиовизуални и кинотворби в
рамките на изложения, панаири и аудиовизуални фестивали в Европа и по света, тъй като участието в
подобни форуми може да допринесе значително за промоцията на европейски творби и за сътрудни
чеството между професионалисти в областта на киното и аудиовизията,
— да се подобри достъпа на европейската и международна публика до европейските аудиовизуални творби.
2. Допустими кандидати
Настоящият конкурс е насочен към европейски организации, регистрирани в или управлявани от граждани
на страни членки на Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо пространство, които
участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), Швейцария и Хърватия; Босна и
Херцеговина (под условието за приключване на процеса на преговори и официално включване на
държавата в програма МЕДИА).
3. Допустими дейности
Тези компании трябва да са организатори на фестивали, които отговарят на посочените критерии и които
показват минимум 70 % европейски филми от поне 10 страни-членки на програма МЕДИА, от общата
фестивална програма.
Настоящият конкурс за проектни предложения е валиден за фестивали, които се провеждат между 1 май
2013 г. и 30 април 2014 г.
4. Критерии за възлагане
Общият брой точки за оценка на всеки проект е 100, разпределени за отделните критерии както следва:
— европейското измерение на проекта (15 точки),
— културно и географско многообразие на проекта (20 точки),
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— качество и иновационен характер на проекта (10 точки),
— въздействие върху аудиторията (30 точки),
— въздействие върху рекламата и разпространението на европейски аудивизуални творби (15 точки),
— участие на професионалисти в областта на филмовото изкуство (10 точки).
5. Бюджет
Общият предвиден бюджет, който ще бъде отпуснат за съфинансиране на проектите, възлиза на
3 500 000 EUR (при условие че бюджетът за 2013 г. бъде приет).
Финансовата подкрепа от страна на Комисията не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи.
Максималният размер на безвъзмездните помощи ще бъде 75 000 EUR.
Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
6. Краен срок
Краен срок за получаване на предложения:
— 16 ноември 2012 г. за проекти с начало между 1 май 2013 г. и 31 октомври 2013 г.,
— 30 април 2013 г. за проекти с начало между 1 ноември 2013 г. и 30 април 2014 г.
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция (EACEA) на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit MEDIA Programme — P8
Call for proposals EACEA/29/12 — Festivals
BOUR 4/61
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
За разглеждане ще бъдат допускани само кандидатури, представени чрез съответния формуляр, с дата и
подпис на лицето, което е упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата
организация.
Кандидатури, изпратени по факс или електронна поща, ще бъдат отхвърлени.
7. Допълнителна информация
Инструкциите и формулярите за кандидатстване, свързани с поканата за предложения ще намерите на адрес:
http://ec.europa.eu/media
Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в указанията, и трябва да се използват
предоставените формуляри за кандидатстване. Важат общите условия, публикувани на сайта:
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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