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1. Célkitűzések és leírás

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

A határozatban szereplő intézkedések magukban foglalják a produkciós projektek fejlesztését.

A támogatás célja, hogy elősegítse a független európai produkciós vállalatok banki és pénzintézeti finanszíro-
záshoz való hozzáférését, azáltal, hogy társfinanszírozást nyújt a következők költségeinek egy részéhez:

– Audiovizuális produkciók biztosítása: 1. modul – a produkciós költségvetés „biztosítás” tételének támoga-
tása.

– Befejezési garancia audiovizuális mű létrehozására: 2. modul – a produkciós költségvetés „befejezési
garancia” tételének támogatása.

– Banki finanszírozás mű létrehozására: 3. modul – a produkciós költségvetés „pénzügyi költségek” tételének
támogatása.

2. Támogatásra jogosult pályázók

Ezen ajánlattételi felhívás az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodást aláíró, a MEDIA 2007 programban részt vevő országokban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) és
Svájcban bejegyzett, független európai produkciós társaságok előtt áll nyitva.

3. A projektek költségvetése és időtartama

A rendelkezésre álló teljes költségvetés 2,7 millió EUR. A pénzügyi hozzájárulás mértéke nem haladhatja
meg a támogatható költségek 50 %–(60 %)-át. A támogatás összege 5 000 és 50 000 EUR között lehet. A
támogatás legmagasabb összege projektenként 50 000 EUR.

Ezen ajánlattételi felhívás a 2007. július 1. és 2008. június 30. között kezdődő projektekre érvényes. A
projektek időtartama legfeljebb 30 hónap lehet.

4. Határidő

Az ajánlattételi felhívásra érkező pályázatok benyújtásának határideje:

– 2008. január 14., a 2007. július 1. és 2007. december 31. között kezdődő projektek esetében,

– 2008. július 7., a 2008. január 1. és 2008. június 30. között kezdődő projektek esetében.
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5. Egyéb információk

Az ajánlattételi felhívás teljes szövege elérhető az interneten:

http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/index_fr.htm

A pályázatokat az ajánlattételi felhívás útmutatójában leírtaknak megfelelően kell elkészíteni, és a megfelelő
jelentkezési lapokon kell benyújtani.
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