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1. A támogatás célja és leírása

Az ajánlati felhívás a Tanács, az európai audiovizuális
művek gyártás-előkészítésének, forgalmazásának, és promó-
ciójának támogatásáról szóló („MEDIA PLUS — Gyártás-
előkészítés, Forgalmazás és Promóció 2001–2006”), a
Tanács 2000. december 20-i 2000/821/EC számú határo-
zatán alapul, mely az Európai Közösségek Hivatalos Újságjában
2001. január 17-én (OJ L 13, 34-43.o.) jelent meg. A
MEDIA Program 2006. December 31-ig történő meghosz-
szabbítására tett javaslatot a Miniszterek Tanácsa fogadta el
2004. április 26-án.

A forgalmazás szektoron belül a program célja az európai
audiovizuális alkotások magán használatra szánt videó
forgalmazásának megerősítése, a kiadók digitális technoló-
giába való befektetésének és a nem-nemzeti európai alko-
tások promóciójába való befektetés ösztönzésével.

2. Pályázásra jogosultak

A felhívás olyan európai videó és DVD kiadóknak szól,
melyek tevékenysége hozzájárul a fent említett célok eléré-
séhez, különös tekintettel a magán használatra készült
videók kiadóira.

Az alábbi országokban bejegyzett cégek pályázhatnak:

– az Európai Unió 25 tagállama

– az EFTA országai

– Az EU tagjelölt Bulgária.

3. Költségvetés és a projekt időtartama

A kiadók számára elérhető lehetséges támogatás mértékét a
kiadó bázis évben (2004-2005) felmutatott piaci teljesít-
ménye határozza meg. Semmilyen körülmények között sem
érheti el a vállalatnak ítélt összeg a 150 000 Eurót.

A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke
projektenként minimum 1000 Euró, de semmilyen esetben
sem haladhatja meg a bemutatott újra-befektetési projekt
összes elszámolható költségeinek 50 %-át.

A projektek maximális időtartama 6 hónap lehet.

4. Határidő

A pályázatokat a Bizottsághoz 2006. április 15-ig kell
benyújtani.

5. Részletes információ

A pályázati felhívás teljes szövege, illetve a jelentkezési
lapok az alábbi internetes oldalon találhatóak meg:

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.html.

A pályázatokat az útmutatóban szereplő elvárásoknak
megfelelően, a vonatkozó jelentkezési lapon kell benyújtani.
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