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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
МЕДИА 2007
Покана за представяне на предложения — EACEA/04/10
Подкрепа за осъществяване на пилотни проекти
(2010/C 73/07)
1. Цели и описание
Настоящото обявление за покана за представяне на предложения е на основание Решение № 1718/2006/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на
европейския аудиовизуален сектор (МЕДИА 2007) (1).
Една от мерките, които следва да бъдат въведени съгласно това решение, е подкрепата за осъществяване на
пилотни проекти.
Програмата може да подкрепя пилотни проекти с цел гарантиране на адаптирането ѝ към развитието на
пазара, като по-специално се набляга на въвеждането и използването на информационните и комуникаци
онните технологии.
2. Допустими кандидати
Настоящата покана е насочена към европейски дружества, чиято дейност способства постигането на горепо
сочените цели.
Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни:
— 27-те държави-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕАСТ,
— Швейцария,
— Хърватия.
3. Допустими проекти
В съответствие с настоящата покана за представяне на предложения са допустими следните проекти:
1. разпространение: нови начини за създаване и разпространение на европейско аудиовизуално съдържание с
помощта на нелинейни услуги;
2. отворена среда за медийно продуциране;
3. разпространение — популяризиране и маркетинг; използване на уебтехники за развиване на местни кино
общности;
4. „junction Media Portal“ (събирателен медиен портал): разширяване и подобряване на достъпа дo и изпол
зването на структурирани данни с европейско аудиовизуално съдържание;
5. предишни пилотни проекти, получили финансиране: проекти, получили финансиране по предишна покана
за представяне на предложения за пилотни проекти по МЕДИА.
(1) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стp. 12.

C 73/31

C 73/32

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
Проектите трябва да започнат на 1 януари 2011 г. и да завършат на 31 декември 2011 г.
4. Критерии за възлагане
Всеки подаден допустим проект ще бъде оценен в съответствие със следните критерии за възлагане:
— приложимост на дейността към целите на програмата (20 %),
— европейско измерение на дейността (20 %),
— яснота в определението на целите и целевите групи (15 %),
— яснота и последователност на общия проект за проекта и вероятност за постигане на желаните цели в
рамките на периода на проекта (15 %),
— ефективност на разходите на проекта (10 %),
— Опит на участващите организации и качество на плана за управление на проекта (10 %),
— качество и ефективност на плана за разпространение на резултатите (10 %).
5. Бюджет
Общият наличен бюджет е 1,5 млн. EUR.
Не е определен максимален размер.
Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на безвъзмездни средства. Финансовото участие не
може да надхвърля 50 % от допустимите разходи.
Агенцията си запазва правото да не разпредели всички налични средства.
6. Краен срок за подаване на заявления
Формулярите за кандидатстване се подават до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 14 юни
2010 г.
Приемат се единствено заявления, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, надлежно
подписан от лицето, упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация.
Пликовете трябва да съдържат ясно обозначение:
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/04/10
Заявленията трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща или чрез куриерска услуга (на разноски на
заявителя) на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/04/10
Mr Constantin Daskalakis
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
BOUR 03/30
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Не се приемат заявления, изпратени по факс или електронна поща.
7. Подробна информация
Пълният текст на указанията, както и формулярите за кандидатстване, са достъпни на следния интернет
адрес: http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/pilot/index_en.htm
Заявленията трябва да отговарят на всички условия, определени в указанията, и да бъдат подадени чрез
предвидените за целта формуляри.
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