
MEDIA PLUS (2001–2005)

Program az európai audiovizuális művek gyártás-előkészítésének, forgalmazásának, és promóció-
jának elősegítésére

Ajánlati felhívás – DG EAC N° 32/04

(2004/C 158/05)

AUDIOVIZUALITÁS ÉS FEJLŐDÉS: „I2I AUDIOVISUAL”

1. Bevezető

Az ajánlati felhívás a Tanács, az európai audiovizuális művek gyártás-előkészítésének, forgalmazásának és
promóciójának támogatásáról szóló („MEDIA PLUS – Gyártás-előkészítés, Forgalmazás és Promóció
2001–2005”), 2000. december 20-i 2000/821/EK számú határozatán alapul, mely az Európai Közösségek
Hivatalos Lapjában (HL L 336., 2000.12.30., 82. o.) jelent meg.

A Határozaton alapuló intézkedések a gyártási projektek előkészítésére vonatkoznak.

2. A támogatás célja és leírása

A támogatás célja, a független európai produkciós vállalatok segítése külső források megszerzésében
bankoktól és pénzintézetektől. A pályázati felhívás célja, az alábbi költségek csökkentése:

– Audiovizuális produkciók biztosítása: 1. Modul – a „Biztosítás” tétel támogatása a produkciós költségve-
tésben.

– Befejezési garancia egy audiovizuális alkotás megvalósításához: 2. Modul – a „Befejezési garancia” tétel
támogatása a produkciós költségvetésben.

– Az alkotások létrehozásához nyújtott banki hitelek: 3. Modul – a „Pénzügyi költségek” tétel támogatása a
produkciós költségvetésben.

3. Pályázásra jogosult országok

A Pályázati Felhívás nyitott minden, a következő országok egyikében működő független európai produk-
ciós vállalat előtt: az Európai Unió 25 tagországa, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Bulgária.

4. A projektek időtartama és költségvetése

Az összköltségvetés 2,7 millió euro. A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja
meg az elszámolható költségek 50 %-(60 %)-át. A támogatás mértéke 1 500–50 000 euro. A maximálisan
adható támogatás 50 000 euro.

A projekteknek 2004.1.1. és 2004.12.31. között kell elkezdődniük. A projekt maximális időtartama 35
hónap.

5. Határidő

A Pályázati Felhívásra érkező pályázatok benyújtási határideje: 2004.8.6.
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6. További információ
A pályázni kívánó európai vállalatok a következő címre nyújthatják be pályázatukat faxon vagy postán,
illetve az alábbi címen kérhetik az „Audiovizualitás és fejlődés – i2i audiovisual” pályázat benyújtásához
szükséges útmutatót:

EUROPEAN COMMISSION
Costas Daskalakis
DG EAC/ C3
office B100 4/27
rue de Genève 1
B-1049 Brussels – BELGIUM
Fax: +32 2 299 9214

A pályázati felhívás teljes szövege megtalálható az interneten a http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/
i2iav_en.html címen.

A pályázatokat az útmutatóban leírtaknak megfelelően a vonatkozó jelentkezési lapon kell benyújtani.

2004.6.15. C 158/15Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


