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V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
MEDIA 2007 – AUDIOVISUELLA FESTIVALER
Inbjudan att lämna projektförslag – EACEA/29/12
(2012/C 290/03)
1. Mål och beskrivning
Denna inbjudan att lämna projektförslag grundas på Europaparlamentets och rådets beslut nr
1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska
audiovisuella sektorn (Media 2007).
I ovannämnda beslut ingår bland annat följande mål:
— Att underlätta och uppmuntra marknadsföring och spridning av europeiska audiovisuella och filmiska
verk vid kommersiella arrangemang, branschmässor och audiovisuella festivaler i Europa och i världen, i
den mån sådana evenemang kan spela en viktig roll för marknadsföring av europeiska verk och upp
rättande av nätverk mellan branschfolk.
— Förbättra den europeiska och internationella publikens tillgång till europeiska audiovisuella verk.
2. Vem kan söka bidrag
Detta meddelande riktar sig till europeiska organisationer som
kontrolleras av medborgare från något av Europeiska unionens
Media 2007-programmet (Island, Lichtenstein, Norge) Schweiz
(förutsatt att landets medverkan i Media-programmet förhandlas

är etablerade i och som till majoriteten
medlemsstater, EES-staterna som deltar i
och Kroatien; Bosnien och Hercegovina
klart och formaliseras).

3. Åtgärder som kan få bidrag
Dessa europeiska organisationer ska anordna audiovisuella festivaler som bidrar till att uppfylla ovan
nämnda mål och där festivalprogrammet utgörs av minst 70 % europeisk film från minst tio av länderna
som deltar i Media-programmet.
Verksamheten måste starta mellan den 1 maj 2013 och den 30 april 2014.
4. Tilldelningskriterier
Poäng tilldelas av totalt 100 poäng utifrån nedanstående viktning:
— Programmets europeiska dimension (15 poäng)
— Programmets kulturella och geografiska mångfald (20 poäng)
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— Programmets kvalitet och innovativa karaktär (10 poäng)
— Effekt på publiken (30 poäng)
— Effekter för marknadsföringen och spridningen av europeiska audiovisuella verk (15 poäng)
— Deltagande av branschfolk (10 poäng)
5. Budget
Den sammanlagda budget som avsatts till samfinansiering av projekt uppgår till 3 500 000 EUR (under
förutsättning att 2013 års budget antas).
Kommissionens bidrag får inte överstiga 50 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna. Bidraget kom
mer att uppgå till högst 75 000 EUR.
Genomförandeorganet förbehåller sig rätten att endast dela ut en del av de tillgängliga medlen.
6. Ansökningsdatum
Förslagen ska vara inlämnade senast
— 16 november 2012: för projekt som inleds under perioden 1 maj 2013–31 oktober 2013
— 30 april 2013: för projekt som inleds under perioden 1 november 2013–30 april 2014
Ansökningarna ska skickas till EACEA till följande adress:
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
Endast ansökningar som lämnas in på ett korrekt ifyllt ansökningsformulär, daterat och undertecknat av den
person som är behörig att företräda den sökande organisationen, kommer att godtas.
Ansökningar som skickas med fax eller e-post kommer inte att beaktas.
7. Fullständig information
Riktlinjerna för inbjudan att lämna projektförslag samt ansökningsformulären finns på
http://ec.europa.eu/media
Ansökan måste följa bestämmelserna i den fullständiga inbjudan och den ska lämnas in på därför avsedda
blanketter. De allmänna villkoren finns på
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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