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Európai filmeket bemutató filmszínházi hálózat támogatása

(2008/C 226/07)

1. A támogatás célja és leírása

Ez az ajánlati felhívásról szóló hirdetmény az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtá-
sáról (MEDIA 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton
alapul.

A program egyik célkitűzése a nem nemzeti európai filmek európai piacon történő bemutatásának elősegí-
tése, különösen a filmszínházi hálózat koordinálásának támogatása révén.

2. Pályázásra jogosultak

Ez a közlemény azoknak a hálózatba tömörült európai filmszínházaknak szól, amelyek képesek hozzájárulni
a MEDIA program tanácsi határozatban megfogalmazott céljainak megvalósításához.

A pályázóknak a következő országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük:

– az Európai Unió 27 tagállama,

– az EFTA-országok, Svájc és Horvátország.

3. Támogatható tevékenységek

A MEDIA-országokon belül a következő tevékenységek támogathatók:

– európai filmek promócióját és bemutatását célzó tevékenységek,

– fiatal moziba járó közönség tudatosságának növelését szolgáló oktatási tevékenységek,

– a digitális mozi filmszínházak közötti bevezetését előmozdító és figyelemmel kísérő tevékenységek,

– hálózati tevékenységek: tájékoztatás, ösztönzés és kommunikáció.

4. Az odaítélés kritériumai

Az összesen 100 pontból az alábbi súlyozás szerint lehet pontokat elérni:

– a hálózat (20 pont),

– a pénzügyi támogatás elosztása és a felügyeleti stratégia (20 pont),

– költséghatékonyság (20 pont),

– közös tevékenységek (20 pont),

– fiatal közönség (10 pont),

– digitális filmszínház (10 pont).

5. Költségvetés

A felhívás tárgya egy négy évre szóló partnerségi keretmegállapodás megkötése. A jelen pályázat keretében
az első évre nyújtott támogatás legfeljebb 8 500 000 EUR lehet.

A megítélt pénzügyi hozzájárulás támogatásnak minősül. A Bizottságtól származó pénzügyi támogatás nem
haladhatja meg a teljes támogatható összeg 50 %-át.
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6. a pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat legkésőbb 2008. október 31-ig kell benyújtani az Ügynökséghez (EACEA), a következő
címen:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)
Call for proposals EACEA/23/08 – „MEDIA Support for the networking of cinemas screening European
films”
Mr. Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
B-1140 Brussels

Csak a hivatalos pályázati formanyomtatványon benyújtott, a pályázó szervezet nevében jogilag kötelező
erejű kötelezettségek vállalására felhatalmazott személy által megfelelően aláírt, és a kiírás teljes szövegében
meghatározott összes információt és mellékletet tartalmazó pályázatokat fogadják el.

A faxon vagy e-mailben elküldött pályázatokat elutasítják.

7. Teljes tájékoztatás

Az ajánlati felhívás teljes szövege – a pályázati nyomtatványokat beleértve – a következő internetes oldalon
található:

http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm

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