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V
(Hirdetmények)

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
MEDIA 2007 – AUDIOVIZUÁLIS FESZTIVÁLOK
Pályázati felhívás – EACEA/29/12
(2012/C 290/03)
1. Célkitűzések és leírás
Ezen ajánlattételi felhívás az európai audiovizuális művek fejlesztését, terjesztését és vásárlásösztönzését
előmozdító program végrehajtásáról az Európai Parlament és a Tanács 1718/2006/EK határozatán (2006.
november 15.) alapul, mely az európai audiovizuális ágazatot támogató programot hajtja végre (MEDIA
2007).
A fent említett Tanácsi Határozat célkitűzései többek között a következők:
— az európai audiovizuális és filmművészei alkotások promóciójának és mozgásának elősegítése kereske
delmi bemutatókon, vásárokon és audiovizuális fesztiválokon Európában és világszerte, ugyanis ezen
események fontos szerepet játszanak az európai alkotások népszerűsítésében és a szakma hálózatának
kialakításában,
— az európai és nemzetközi közönség európai audiovizuális alkotásokhoz való hozzáférésének javítása.
2. Támogatható Pályázók
Jelen hirdetmény olyan európai szervezetekhez szól, melyek az Európai Unió tagállamaiban, az Európai
Gazdasági Térség a MEDIA 2007 Programban résztvevő országaiban (Izland, Liechtenstein, Norvégia), Svájc
és Horvátország; Bosznia-Hercegovina (azzal a feltétellel, hogy a tárgyalási folyamatok lezárulnak és az
országnak a MEDIA programban való részvétele formalizálódik).
3. Pályázásra jogosult programok
A szervezeteknek, olyan audiovizuális fesztiválokat kell létrehozniuk, melyek megfelelnek a fent említett
célkitűzéseknek, és teljes programjukban legalább 70 %-ban európai, a MEDIA Programban résztvevő
országok közül legalább tízből származó filmet tartalmaznak.
A tevékenységeknek kötelezően 2013. május 1. és 2014. április 30. között kell megkezdődniük.
4. Odaítélési kritériumok
A maximális 100-ból az alábbi súlyozás szerint ítélhetők pontok a projekteknek:
— az európai alkotások aránya a programban (15 pont),
— a program kulturális és földrajzi sokszínűsége (20 pont),
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— a program minősége és újszerűsége (10 pont),
— a közönségre gyakorolt hatás (30 pont),
— az európai audiovizuális alkotások népszerűsítése és terjesztése tekintetében elért hatás (15 pont),
— filmes szakemberek részvétele (10 pont).
5. Költségvetés
A projektek társfinanszírozására elkülönített teljes becsült költségvetés 3 500 000 EUR (a 2013. évi költ
ségvetés elfogadása esetén).
A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %át. A támogatás maximális összege 75 000 EUR.
Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ítélje oda az összes rendelkezésre álló pénzeszközt.
6. Határidő
A pályázatok benyújtásának határideje:
— a 2013. május 1. és 2013. október 31. között kezdődő projektek esetében: 2012. november 16.,
— a 2013. november 1. és 2014. április 30. között kezdődő projektek esetében: 2013. április 30.
A pályázatokat a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyujtani az alábbi címre:
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
Kizárólag a megfelelő űrlapon benyújtott, megfelelően kitöltött, keltezéssel ellátott és a pályázó szervezet
nevében jogi kötelezettség vállalására felhatalmazott személy által aláírt pályázatok kerülnek elfogadásra.
A faxon vagy e-mailben elküldött pályázatokat elutasítják.
7. Kiegészítő információk
A felhívással kapcsolatos iránymutatások és a pályázati űrlapok a
http://ec.europa.eu/media oldalon találhatók.
A pályázatokat az útmutatóban szereplő elvárásoknak megfelelően, a vonatkozó formanyomtatványon kell
benyújtani. Az alkalmazandó általános feltételek az alábbi honlapon olvashatók:
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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