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(Oznámení)

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
MEDIA 2007 – AUDIOVIZUÁLNÍ FESTIVALY
Výzva k předkládání žádostí – EACEA/29/12
(2012/C 290/03)
1. Cíle a popis
Toto oznámení o výzvě k podávání návrhů vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního
odvětví (MEDIA 2007).
Cíle výše zmíněného rozhodnutí Rady zahrnují:
— Podpora propagace a oběhu evropských audiovizuálních a kinematografických děl na přehlídkách,
veletrzích a audiovizuálních festivalech v Evropě a po celém světě, pokud tyto akce mohou sehrát
důležitou úlohu při propagaci evropských děl a zprostředkování vzájemného kontaktu profesionálů
v oboru.
— Zlepšení přístupu evropské a mezinárodní veřejnosti k evropským audiovizuálním dílům
2. Způsobilí kandidáti
Toto oznámení je otevřeno evropským společnostem, které jsou zapsány v členských státech Evropské unie,
zemích Evropského hospodářského prostoru účastnících se programu MEDIA 2007 (Island, Lichtenštejnsko,
Norsko), Švýcarsko a Chorvatsko; Bosna a Hercegovina (pod podmínkou ukončení postupu vyjednávání
a formalizace účasti této země v programu MEDIA).
3. Způsobilé akce
Takové společnosti musí realizovat audiovizuální festivaly, které splňují výše uvedené cíle a uvádějí ve svém
celkovém programu minimálně 70 % evropských filmů z alespoň 10 států účastnících se programu MEDIA.
Činnosti musí být zahájeny mezi 1. květnem 2013 a 30. dubnem 2014.
4. Kritéria pro zadání zakázky
Z celkového počtu 100 bodů se body přidělují na základě níže uvedených kritérií:
— Evropský rozměr programu (15 bodů)
— Kulturní a zeměpisná rozmanitost programu (20 bodů)
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— Kvalita a inovativní povaha programu (10 bodů)
— Dopad na obecenstvo (30 bodů)
— Dopad na podporu a šíření evropských audiovizuálních děl (15 bodů)
— Účast lidí od filmu (10 bodů)
5. Rozpočet
Předběžný celkový rozpočet vyčleněný na spolufinancování projektů činí 3 500 000 EUR (pod podmínkou
přijetí rozpočtu na rok 2013).
Finanční příspěvek od Komise nesmí překročit 50 % celkových uznatelných nákladů. Maximální výše
finančního příspěvku činí 75 000 EUR.
Agentura si vyhrazuje právo nepřidělit všechny finanční prostředky, jež jsou k dispozici.
6. Lhůta
Lhůty pro podávání návrhů:
— 16. listopadu 2012 – pro projekty, jež budou zahájeny mezi 1. květnem 2013 a 31. řijnem 2013
— 30. dubna 2013 – pro projekty, jež budou zahájeny mezi 1. listopadem 2013 a 30. dubnem 2014
Žádosti musí být předloženy výkonné agentuře (EACEA) na tuto adresu:
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
Budou přijaty pouze žádosti předložené na předepsaném formuláři, řádně vyplněné, datované a podepsané
osobou oprávněnou právně zavazovat žádající subjekt.
Žádosti zaslané faxem nebo elektronickou poštou budou odmítnuty.
7. Doplňující informace
Pokyny k podávání nabídek a formuláře přihlášky jsou k dispozici na následujících internetových stránkách:
http://ec.europa.eu/media
Žádosti musí splňovat všechny podmínky uvedené v pokynech a musí být předloženy na poskytnutých
formulářích. Všeobecné podmínky jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách:
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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