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KOMMISSIONEN

MEDIA PLUS (2001-2005)

Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske
audiovisuelle produktioner

Indkaldelse af forslag 92/03

Støtte til grænseoverskridende distribution af europæiske film og til etablering af netværk af
europæiske distributører

»Selektivt støttesystem«

(2003/C 311/10)

1. INDLEDNING

Denne meddelelse om 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
audiovisuelle produktioner (Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring 2001-2005), der er
offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende L 13 af 17. januar 2001, s. 35.

Blandt de aktiviteter, der skal gennemføres i henhold til nævnte rådsafgørelse, figurerer støtte til grænse-
overskridende distribution af europæiske kinematografiske film.

2. FORMÅL

Denne meddelelse henvender sig til europæiske distributører af kinematografiske film, hvis virksomhed
bidrager til opfyldelsen af ovennævnte mål. I meddelelsen oplyses, hvorledes man får fat fat på de
dokumenter, der er nødvendige for at kunne indlevere et forslag med henblik på at opnå fællesskabsstøtte.

Denne indkaldelse af forslag administreres af Kommissionen, Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur,
kontoret »Støtte til av-sektorens indhold«.

Europæiske virksomheder, der ønsker at svare på denne indkaldelse af forslag, kan få tilsendt et dokument
med retningslinjer for fremlæggelse af forslag med henblik på at modtage økonomisk støtte til distribu-
tionssektoren — Støtte til grænseoverskridende distribution af europæiske film og til etablering af netværk
af europæiske distributører — »Selektivt støttesystem«, ved at rette henvendelse til nedenstående adresse pr.
brev eller fax:

Europa-Kommissionen, Att. kontorchef Jacques Delmoly, GD EAC/C3, B100 4/20, B-1049 Bruxelles, fax
(32-2) 299 92 14.

Kommissionen påtager sig at sende retningslinjerne senest to dage efter modtagelsen af anmodningen.

Fristerne for indsendelse af forslag til ovennævnte adresse er som følger:

— 15. marts 2004

— 10. juli 2004

— 1. december 2004.
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