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V
(Objave)

UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
MEDIA 2007 – AVDIOVIZUALNI FESTIVALI
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/29/12
(2012/C 290/03)
1. Cilji in opis
To obvestilo o razpisu za predloge ima podlago v Sklep št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 15. novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropski avdiovizualni sektor (MEDIA 2007).
Cilji Sklepa Sveta, navedenega zgoraj, vključujejo:
— Omogočanje in spodbujanje promocije in kroženja evropskih avdiovizualnih in kinematografskih del po
tržnih prireditvah, sejmih in avdiovizualnih festivalih v Evropi in po svetu, v kolikor so lahko takšne
prireditve pomembne za promocijo evropskih del in povezovanje strokovnjakov v mreže;
— Izboljšanje dostopa evropskega in mednarodnega občinstva do evropskih avdiovizualnih del.
2. Upravičeni kandidati
To obvestilo je namenjeno evropskim organizacijam, ki imajo sedež v državah članicah Evropske unije in
državah podpisnicah Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, ki sodelujejo v programu MEDIA
2007 (Islandija, Lihtenštajn, Norveška), Švici in na Hrvaškem; Bosna in Hercegovina (pod pogojem, da so
pogajalski postopki zaključeni in je sodelovanje te države v programu MEDIA uradno potrjeno).
3. Ustrezne dejavnosti
Take organizacije morajo uresničevati avdiovizualne festivale, ki prispevajo k zgoraj navedenim ciljem in ki v
svojem celotnem programu prikazujejo najmanj 70 % evropskih filmov iz vsaj desetih držav, ki sodelujejo v
programu MEDIA.
Dejavnosti se morajo nujno začeti med 1. majem 2013 in 30. aprilom 2014.
4. Merila za dodelitev nepovratnih sredstev
Točke se bodo od skupaj 100 točk dodelile na podlagi naslednjega ponderiranja:
— Evropska razsežnost programa (15 točk)
— Kulturna in geografska različnost programa (20 točk)
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— Raven kakovosti in inovativnosti programa (10 točk)
— Ciljno občinstvo (30 točk)
— Vpliv na promocijo in razširjanje evropskih avdiovizualnih del (15 točk)
— Sodelovanje filmskih strokovnjakov (10 točk)
5. Proračun
Predvideni skupni proračun za sofinanciranje projektov znaša 3 500 000 EUR (če bo sprejet proračun za
leto 2013).
Finančna podpora Komisije ne presega 50 % skupnih upravičenih stroškov. Največji znesek dodeljenih
sredstev znaša 75 000 EUR.
Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.
6. Rok
Rok za predložitev predlogov:
— 16. november 2012: za projekte, ki se začnejo med 1. majem 2013 in 31. oktobrom 2013;
— 30. april 2013: za projekte, ki se začnejo med 1. novembrom 2013 in 30. aprilom 2014.
Vloge je treba poslati Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) na
naslednji naslov:
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
Sprejete bodo samo vloge, predložene na pravilno izpolnjenem uradnem prijavnem obrazcu, z navedenim
datumom s podpisom osebe, pristojne za prevzem pravno zavezujočih obveznosti v imenu podjetja prija
vitelja.
Vloge, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, ne bodo sprejete.
7. Dodatne informacije
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na strani
http://ec.europa.eu/media
Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi navodili in predložene na za to predvidenih obrazcih. Splošni
pogoji o prijavi na razpis so na voljo na
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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