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1. A támogatás célja és leírása 

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

A fent említett tanácsi határozat célkitűzései között a következők szerepelnek: 

— az európai audiovizuális és filmművészeti alkotások promóciójának és forgalmazásának megkönnyítése 
és ösztönzése olyan európai és Európán kívüli kereskedelmi rendezvények, szakmai vásárok és audio
vizuális fesztiválok keretében, amelyek fontos szerepet játszanak az európai alkotások promóciójában és 
a szakemberek hálózatba szervezésében, 

— az ágazat európai szereplői hálózatba szervezésének ösztönzése a promóciós tevékenységgel foglalkozó 
nemzeti – állami vagy magán – szervezetek által az európai és a nemzetközi piacon vállalt közös 
fellépések támogatásával. 

2. Támogatásra jogosult pályázók 

Jelen hirdetmény olyan európai szervezetekhez szól, melyek az Európai Unió tagállamaiban, az Európai 
Gazdasági Térség a MEDIA 2007 Programban résztvevő országaiban (Izland, Liechtenstein, Norvégia), Svájc 
és Horvátország. 

3. Támogatásra jogosult tevékenységek 

A jelen ajánlattételi felhívás célja a MEDIA programban résztvevő országokon belül és kívül megvalósított 
intézkedések és tevékenységek támogatása. 

A program célja az alábbi tevékenységek támogatása: 

— az európai audiovizuális alkotások forgalmának javítása az európai audiovizuális ágazat európai és 
nemzetközi szakmai piacokhoz való hozzáférésének biztosításával, 

— a filmek és audiovizuális programok vásárlásösztönzésével foglalkozó nemzeti szervezetek együttműkö
désének ösztönzése,
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— országok és szakemberek közötti gazdasági partnerség MEDIA programon belüli és kívüli kialakításának 
ösztönzése, valamint a kölcsönös ismeretek és egyetértés könnyítése. 

A projektek időtartama legfeljebb 12 hónap. 

A tevékenységeknek legkorábban 2011. június 1-jén meg kell kezdődniük, és legkésőbb 2012. december 
31-ig be kell fejeződniük. 

4. Odaítélési kritériumok 

A támogatásra jogosult pályázatok/projektek a következő kritériumok alapján kaphatnak pontokat a maxi
mális 100 pontból: 

A cselekvés európai dimenziója 30 pont 

Az európai audiovizuális alkotások promóciójára és forgal
mára gyakorolt hatás 

30 pont 

A benyújtott cselekvési terv minősége és költséghatékony
sága 

25 pont 

A cselekvésben rejlő újító szempont 5 pont 

A kis audiovizuális gyártási kapacitással rendelkező európai 
országokból származó audiovizuális alkotások promóciója 

10 pont 

5. Költségvetés 

A projektek társfinanszírozására elkülönített teljes becsült költségvetés 2 500 000 EUR (a 2011. évi költ
ségvetés elfogadása esetén). 

A Bizottság pénzügyi támogatása nem haladhatja meg a cselekvés összes költségének 50 %-át. 

Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ítélje oda az összes rendelkezésre álló pénzeszközt. 

6. Határidő 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

— 2010. december 8-án a 2011. június 1-jén vagy azt követően kezdődő, és legkésőbb 2011. december 
31-én befejeződő tevékenységek esetében, 

— 2011. június 1-jén a 2012-re szóló éves tevékenységek, valamint a 2012. január 1. és 2012. május 31. 
között kezdődő tevékenységek esetében. 

A pályázatokat a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani az alábbi címre: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
Unit Programme MEDIA — P8 
Call for Proposals — EACEA/34/10 — Promotion/Access to Markets 
M. Constantin DASKALAKIS 
BOUR 03/30 
Avenue du Bourget 1 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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Kizárólag a megfelelő űrlapon benyújtott, megfelelően kitöltött, keltezéssel ellátott és a pályázó szervezet 
nevében jogi kötelezettség vállalására felhatalmazott személy által aláírt pályázatok kerülnek elfogadásra. 

A faxon vagy e-mailben elküldött pályázatokat elutasítják. 

7. Kiegészítő információk 

A felhívással kapcsolatos iránymutatások és a pályázati űrlapok a http://ec.europa.eu/media oldalon talál
hatók. 

A pályázatokat az útmutatóban szereplő elvárásoknak megfelelően, a vonatkozó formanyomtatványon kell 
benyújtani. Az alkalmazandó általános feltételek az alábbi honlapon olvashatók: http://eacea.ec.europa.eu/ 
about/eacea_documents_register_en.php
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