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1. Célkitűzések és leírás

Ezen ajánlattételi felhívás az európai audiovizuális művek
fejlesztését, terjesztését és vásárlásösztönzését előmozdító
program végrehajtásáról szóló, 2006. november 15-i
1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatán
alapul, mely az európai audiovizuális ágazatot támogató
programot hajtja végre (MEDIA 2007) (1).

A fent említett tanácsi határozat célkitűzései többek között a
következők:

– az európai audiovizuális és filmművészei alkotások promó-
ciójának és mozgásának elősegítése kereskedelmi bemuta-
tókon, vásárokon és audiovizuális fesztiválokon Európában
és világszerte, ugyanis ezen események fontos szerepet
játszanak az európai alkotások népszerűsítésében és a
szakma hálózatának kialakításában.

2. Támogatható 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) és Svájcban.

A szervezeteknek, olyan audiovizuális fesztiválokat kell létre-
hozniuk, melyek megfelelnek a fent említett célkitűzéseknek,
és teljes programjukban legalább 70 %-ban európai, a MEDIA
Programban résztvevő országok közül legalább tízből szár-
mazó filmet tartalmaznak.

3. A projektek költségvetése és időtartama

A jelen ajánlattételi felhívás költségvetése maximum
2 500 000 EUR (a 2008. évi költségvetés elfogadása esetén).

A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át.

A tevékenységeknek kötelezően 2008.5.1. és 2009.4.30.
között kell megkezdődniük.

4. Határidő

A pályázatok benyújtásának határideje:

– a 2008. május 1-je és 2008. október 31-e között kezdődő
projektek esetében: 2007. október 15.,

– a 2008. november 1-je és 2009. április 30-a között
kezdődő projektek esetében: 2008. április 30.

5. Kiegészítő információk

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati nyomtatvá-
nyok a következő honlapon találhatók:

http://ec.europa.eu/media

A pályázatoknak kötelezően tiszteletben kell tartaniuk a teljes
szöveg által előírt követelményeket és az előírt formanyom-
tatványon kell azokat benyújtani.
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