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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
MEDIA 2007 – AUDIOVIZUĀLIE FESTIVĀLI
Aicinājums projektu pieteikumam – EACEA/29/12
(2012/C 290/03)
1. Mērķi un apraksts
Šis uzaicinājums iesniegt projektus pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.
1718/2006/EK (2006. gada 15. novembris) par atbalsta programmas ieviešanu Eiropas audiovizuālajā
nozarē (MEDIA 2007).
Augstāk minētā Padomes lēmuma mērķi sevī ietver:
— veicināt un sekmēt audiovizuālo darbu popularizēšanu un to dalību tirgos un audiovizuālo darbu
festivālos Eiropā un visā pasaulē, ja šie notikumi spēlē nozīmīgu lomu Eiropas audiovizuālo darbu
popularizēšanā un profesionāļu pieredzes apmaiņā;
— atvieglot Eiropas un starptautiskās sabiedrības piekļuvi Eiropas audiovizuālajiem darbiem.
2. Pretendenti, kam ir tiesības pieteikties
Šis Aicinājums iesniegt projektus attiecas uz Eiropas organizācijām, kas pieder sekojošo valstu pilsoņiem un
ir reģistrētas sekojošās valstīs: Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, kas ir
Programmu MEDIA 2007 dalībvalstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), Šveice un Horvātija; Bosnija un
Hercegovina (pārrunu procesa noslēguma un šīs valsts līdzdalības MEDIA programmā formalizēšanas
posmā).
3. Atbilstošie pasākumi
Šīm organizācijām jāorganizē audiovizuālie festivāli, kas tiek organizēti, lai sasniegtu augstāk minētos
mērķus un kuru programmās ir vismaz 70 % Eiropas filmu no vismaz 10 valstīm, kas piedalās programmā
MEDIA.
Darbībām noteikti jāsākas no 2013. gada 1. maija līdz 2014. gada 30. aprīļa.
4. Finansējuma piešķiršanas kritēriji
Tiks piešķirti punkti (no kopējā punktu skaita – 100 punkti), pamatojoties uz šādu novērtējumu:
— Programmas Eiropas dimensija (15 punkti)
— Programmas kultūras un ģeogrāfiskā daudzveidība (20 punkti)
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— Programmas kvalitāte un novatorisms (10 punkti)
— Ietekme uz skatītājiem (30 punkti)
— Ietekme uz Eiropas audiovizuālo darbu popularizēšanu un apriti (15 punkti)
— Kino profesionāļu līdzdalība (10 punkti)
5. Budžets
Kopējais budžets, kas piešķirts projektu līdzfinansēšanai, ir apmēram EUR 3 500 000 (ar nosacījumu, ka ir
pieņemts 2013. gada budžets).
Komisijas finansiālais ieguldījums nedrīkst pārsniegt 50 % no attiecināmajiem izdevumiem. Dotācija nepār
sniegs EUR 75 000.
Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos finanšu resursus.
6. Termiņš
Priekšlikumu iesniegšanas termiņi:
— 2012. gada 16. novembris: projektiem, kuru sākums ir no 2013. gada 1. maija līdz 31. oktobrim
— 2013. gada 30. aprīlis: projektiem, kuru sākums ir no 2013. gada 1. novembra līdz 2014. gada
30. aprīlim.
Pieteikumi jāiesniedz izpildaģentūrai (EACEA) šādā adresē:
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
Tiks pieņemti tikai tie pieteikumi, kas iesniegti uz atbilstošas veidlapas un ir pienācīgi aizpildīti un datēti, un
ko parakstījusi persona, kura ir pilnvarota uzņemties juridiskas saistības tās organizācijas vārdā, kas lūdz
finansējumu.
Pieteikumi, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, netiek pieņemti.
7. Plašāka informācija
Priekšlikumu konkursa noteikumus un pieteikuma veidlapas var atrast
http://ec.europa.eu/media
Pieteikumiem jāatbilst norādījumu prasībām, un tie jāiesniedz, aizpildot attiecīgas pieteikuma veidlapas.
Vispārīgie noteikumi ir publicēti šādā tīmekļa vietnē:
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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