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KOMMISSIONEN

MEDIA PLUS (2001-2005)

Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af euro-
pæiske audiovisuelle produktioner

Indkaldelse af forslag: INFSO/MEDIA/04/05

Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter

(2005/C 77/08)

I. Indledning

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om
iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisu-
elle produktioner (Media Plus - Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005), som blev offentlig-
gjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 13 af 17. januar 2001, s. 35.

De foranstaltninger, som afgørelsen dækker, omfatter bl.a. gennemførelsen af pilotprojekter.

II. Emne

Forslagsindkaldelsen henvender sig til foretagender i EU's medlemsstater, EØS-landene (Norge, Island og
Liechtenstein) og de lande, der opfylder betingelserne i artikel 11 i afgørelse 2000/821/EF, og vedrører
følgende aktiviteter:

1. Distribution: nye måder at distribuere og fremme europæisk indhold på via personaliserede tjenester.

2. Netforbundne databaser med det formål at udvide og styrke adgangen til og udnyttelsen af arkiver og
kataloger

3. Tidligere finansierede projekter: Projekter, som har modtaget finansiering i forbindelse med en tidligere
indkaldelse af forslag til pilotprojekter under Media Plus.

III. Finansiering

Det samlede budget for denne indkaldelse af forslag er på 3,5 mio. EUR.

IV. Ansøgninger

Kontor A2, »Media-programmet og medieforståelse«, under Kommissionens Generaldirektorat for Informa-
tionssamfundet og Medier har ansvaret for at forvalte indkaldelsen af forslag.
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Foretagender, der ønsker at reagere på forslagsindkaldelsen og modtage dokumentet »Guidelines for submit-
ting proposals to obtain Community funding for the implementation of Pilot Projects«, kan sende en
anmodning med post, fax eller e-mail til:

Europa Kommissionen
Costas Daskalakis
Kontorchef fg. for INFSO/A.2
Kontor B100-4/27
B-1049 Bruxelles
Fax (32 -2) 299 92 14
E-mail: infso-media@cec.eu.int

eller downloade dokumenterne fra websiden:

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

Fristen for indsendelse af forslag til ovennævnte adresse er 24.6.2005.

V. Behandling af ansøgningerne

Proceduren for behandling af ansøgningerne er som følger:

— modtagelse og registrering i Kommissionen samt udstedelse af bekræftelse på modtagelsen — juni/juli

— tjenestegrenenes gennemgang af ansøgningerne — juli/august

— den teknisk rådgivende gruppes evaluering og udvælgelse af forslag — september

— udarbejdelse af Kommissionens forslag til indstilling af ansøgere - september

— Media-udvalgets behandling og endelige afgørelse - oktober

— meddelelse om resultaterne og afslutning af tildelingsproceduren – oktober/november

— underskrivelse af kontrakten — november.

Der udsendes ingen oplysninger, før den endelige afgørelse er truffet.

Kommission offentliggør navn og adresse på samtlige støttemodtagere, emnet for støtten samt finansie-
ringsbeløb og -sats. Dette sker efter aftale med hver enkelt modtager, medmindre offentliggørelsen af oplys-
ningerne kan være en trussel for modtagerens sikkerhed eller til skade for dennes forretningsinteresser. Hvis
modtageren ikke ønsker en sådan offentliggørelse, skal han/hun vedlægge en detaljeret begrundelse, som
Kommission vil tage i betragtning, når den træffer beslutning om tildeling af støtten.
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