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(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
MEDIA 2007 — ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων — EACEA/29/12
(2012/C 290/03)
1. Στόχοι και περιγραφή
Η παρούσα αναγγελία πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων βασίζεται στην απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί εφαρμογής προγράμματος
υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007).
Μεταξύ των στόχων της προαναφερόμενης απόφασης του Συμβουλίου είναι:
— να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την προώθηση και την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και
κινηματογραφικών έργων στο πλαίσιο εμπορικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, καθώς και οπτικοακουστικών φεστι
βάλ στην Ευρώπη και παγκοσμίως, στο βαθμό που οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο
στην προώθηση των ευρωπαϊκών έργων και τη διαδικτύωση των επαγγελματιών,
— Βελτίωση της πρόσβασης του ευρωπαϊκού και του διεθνούς κοινού στα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα
2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς που εδρεύουν σε ένα από τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ένα από τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που συμμετέχουν στο πρό
γραμμα MEDIA 2007 (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), Ελβετία και την Κροατία. Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (υπό
την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της διαπραγματευτικής διαδικασίας και της επισημοποίησης της συμμετοχής
της χώρας στο πρόγραμμα MEDIA).
3. Επιλέξιμες δράσεις
Αυτοί οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί πρέπει να διοργανώσουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ οι ενέργειες των οποίων να
συμβάλλουν στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων και στο συνολικό πρόγραμμα των οποίων να προβάλλονται τουλάχιστον κατά 70 % ευρωπαϊκά έργα από 10 τουλάχιστον συμμετέχουσες στο πρόγραμμα MEDIA
χώρες.
Οι δραστηριότητες πρέπει να αρχίσουν από τις 1η Μαΐου 2013 έως τις 30ή Απριλίου 2014.
4. Κριτήρια ανάθεσης
Οι ποσοστιαίες μονάδες θα κατανέμονται επί συνόλου 100 σύμφωνα με τη στάθμιση που ακολουθεί:
— Η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος (15 βαθμοί)
— Η πολιτιστική και γεωγραφική πολυμορφία του προγράμματος (20 βαθμοί)
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— Η ποιότητα και ο καινοτόμος χαρακτήρας του προγράμματος (10 βαθμοί)
— Η απήχηση στο κοινό (30 βαθμοί)
— Η συμβολή στην προώθηση και τη διακίνηση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (15 βαθμοί)
— Η συμμετοχή επαγγελματιών του κινηματογράφου (10 βαθμοί)
5. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός κατ’ εκτίμηση προϋπολογισμός που διατίθεται για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων ανέρχεται σε
3 500 000 EUR (με την επιφύλαξη της έγκρισης του προϋπολογισμού 2013).
Η χρηματοοικονομική βοήθεια της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνόλου των επιλέξιμων
δαπανών. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης θα είναι 75 000 EUR.
Ο Οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς
πόρους.
6. Προθεσμία
Προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων:
— 16 Νοεμβρίου 2012: για τα έργα που αρχίζουν μεταξύ 1 Μαΐου 2013 και 31 Οκτωβρίου 2013,
— 30 Απριλίου 2013: για τα έργα που αρχίζουν μεταξύ 1 Νοεμβρίου 2013 και 30 Απριλίου 2014.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και
Πολιτισμού (EACEA) στην ακόλουθη διεύθυνση:
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
Δεκτές γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται με το κατάλληλο έντυπο αίτησης, δεόντως συμπληρωμένες,
χρονολογημένες και υπογεγραμμένες από άτομο που δικαιούται να συνάπτει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις εκ
μέρος του αιτούντος οργανισμού.
Οι αιτήσεις που διαβιβάζονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα γίνουν δεκτές.
7. Περαιτέρω πληροφορίες
Οι κατευθυντήριες γραμμές της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας
διατίθενται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/media
Οι αιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να τηρούν τις διατάξεις του πλήρους κειμένου και να υποβληθούν με τα
προβλεπόμενα έντυπα. Οι ισχύοντες γενικοί όροι δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο:
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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