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BIZOTTSÁG

MEDIA PLUS (2001–2005)

Az európai audiovizuális művek fejlesztését, terjesztését és vásárlásösztönzését előmozdító
program végrehajtása

Ajánlattételi felhívás EACEA/02/06

A kísérleti projekt végrehajtásának támogatása

(2006/C 100/05)

I. Bevezetés

Az ajánlattételi felhívás alapja az európai audiovizuális művek fejlesztését, terjesztését és vásárlásösztön-
zését előmozdító program végrehajtásáról (MEDIA Plus – Fejlesztés, terjesztés és vásárlásösztönzés)
(2001–2005) szóló, 2000. december 20-i 2000/821/EK tanácsi határozat, melyet közzétettek az Európai
Közösségek Hivatalos Lapjában (HL L 13., 2001.1.17., 35. o.).

A határozat által szabályozott intézkedések között szerepel kísérleti projektek végrehajtása.

II. Tárgy

Az ajánlattételi felhívás az Európai Unió tagállamaiban, az EGK tagállamokban (Norvégia, Izland és Liech-
tenstein), Svájcban és a 2000/821/EK határozat 11. cikkében leírt feltételeknek megfelelő országokban
(Bulgária) a következő tevékenységek valamelyikével foglalkozó gazdasági szereplők előtt nyitott:

1. Terjesztés: az európai tartalmak terjesztésének és vásárlásösztönzésének új módozatai személyre szabott
szolgáltatások által.

2. Archívumokhoz és katalógusokhoz való hozzáférés kiszélesítése és erősítése hálózatban működő adat-
bázisok által.

3. Korábban támogatott projektek: korábbi MEDIA Plus kísérleti projektekre kiírt ajánlattételi felhívások
keretében támogatásban részesült projektek.

III. Finanszírozás

Az ajánlattételi felhívás teljes költségvetése 2 millió EUR.

IV. Jelentkezés

Az ajánlattételi felhívásért felelős bizottsági szolgálat: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség,
P8 egység – MEDIA.
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Az ajánlattételi felhívásra való jelentkezés és a „Guidelines for submitting proposals to obtain Community
funding for the implementation of Pilot Projects” (Iránymutatások ajánlatok benyújtásához a kísérleti
projektek végrehajtásához szükséges közösségi finanszírozás elnyerésére) című kiadvány beszerzése a
következő címen postai úton, faxon vagy e-mailben lehetséges:

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség (EACEA)
Mr Constantin Daskalakis (BOUR 03/30)
Head of MEDIA Unit – P8
B-1049 Brüsszel
Fax: (32-2) 299 92 14
E-mail: eacea-p8@cec.eu.int

vagy letöltheti a dokumentumokat a következő honlapról:

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

A pályázatok fenti címre történő leadásának határideje: 2006. július 17.

V. A jelentkezések elbírálása

A jelentkezések elbírálása a következő eljárás szerint történik:

– beérkezés, nyilvántartásba vétel és átvételi elismervény az Ügynökség részéről: június/július,

– elbírálás az Ügynökség szervezeti egységei által: július/augusztus,

– értékelés és ajánlatválasztás: szeptember,

– a bizottsági javaslat előkészítése: szeptember,

– a MEDIA Bizottság/Európai Parlament elbírálása és végső döntése: október,

– értesítés az eredményekről és a szerződés-odaítélési eljárás lezárulása: november,

– szerződés: november.

A végső döntést megelőzően semmilyen információ nem kerül kiadásra.

Az Ügynökség közzéteszi a kedvezményezettek nevét és címét, a támogatás tárgyát, valamint a finanszí-
rozás összegét és arányát. A közzétételre a kedvezményezett beleegyezésével kerül sor, amennyiben az nem
veszélyezteti a kedvezményezett biztonságát, és nem árt üzleti érdekeinek. Amennyiben a kedvezményezett
nem járul hozzá a közzétételhez, részletes indoklást kell mellékelnie, melyet az Ügynökség a támogatás
odaítélésének folyamata során bírál el.
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