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KOMMISSIONEN

MEDIA PLUS � UDVIKLING, DISTRIBUTION OG MARKEDSF�RING (2001-2006)

Meddelelse om indkaldelse af forslag EAC/71/2004

IvÇrksÇttelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsfłring af europÇiske
audiovisuelle produktioner

Stłtteforanstaltninger til markedsfłring og markedsadgang: Audiovisuelle festivaler

(2004/C 257/03)

1. M�l og beskrivelse

Denne meddelelse om indkaldelse af forslag er baseret p� R�dets afgłrelse 2000/821/EF om ivÇrksÇttelse
af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsfłring af europÇiske audiovisuelle produkti-
oner (Media Plus � Udvikling, distribution og markedsfłring) (2001-2006), vedtaget af R�det den 20.
december 2000 og offentliggjort i De EuropÇiske FÇllesskabers Tidende L 13 af 17. januar 2001.

OvennÇvnte afgłrelse indeholder bl.a. fłlgende m�l:

� at lette og fremme markedsfłring og udbredelse af europÇiske audiovisuelle vÇrker og spillefilm ved
kommercielle arrangementer, p� faglige messer samt audiovisuelle festivaler i Europa og i resten af
verden, for s� vidt som disse arrangementer kan spille en vigtig rolle til fremme af europÇiske vÇrker
og etableringen af netvÇrkssamarbejde mellem branchefolk

� at fremme netvÇrkssamarbejdet mellem europÇiske operatłrer ved at stłtte nationale offentlige eller
private markedsfłringsorganers fÇlles aktiviteter p� det europÇiske og det internationale marked.

2. Ansłgningsberettigede

Denne meddelelse er rettet til europÇiske organer, der er etableret i en EU-medlemsstat, i en medlemsstat i
Det EuropÇiske �konomiske Samarbejdsomr�de, som deltager i Media Plus-programmet (Island, Liechten-
stein og Norge), eller i en af de stater, der opfylder de betingelser, som er fastsat i artikel 11 i R�dets
afgłrelse 2000/821/EF (Bulgarien). Organerne skal endvidere vÇre ledet af et flertal af statsborgere fra
nÇvnte lande.

Disse europÇiske organer skal arrangere audiovisuelle festivaler, hvis aktiviteter bidrager til at opfylde
ovennÇvnte m�l, og hvor der vises mindst 70 % europÇiske vÇrker fra mindst ti lande, der deltager i
Media-programmet, i lłbet af hele festivalen.

3. Budget og projekternes varighed

Denne indkaldelse af forslag 71/2004 kan hłjst tildeles et budget p� 2,2 mio. EUR.

Den finansielle stłtte fra Kommissionen kan ikke overstige 50 % af de samlede stłtteberettigede omkost-
ninger.

Denne indkaldelse af forslag vedrłrer udelukkende projekter, der ivÇrksÇttes mellem den 1. maj 2005 og
den 30. april 2006.
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4. Frist

Fristen for indsendelse af forslag er:

� den 19. november 2004 for aktiviteter, der finder sted mellem den 1. maj 2005 og den 31. oktober
2005

� den 4. april 2005 for aktiviteter, der finder sted mellem den 1. november 2005 og den 30. april 2006.

5. Det samlede informationsmateriale

Den fulde tekst til indkaldelsen af forslag og ansłgningsskemaerne findes p� http://europa.eu.int/comm/
avpolicy/media/index_en.html

Ansłgningerne skal opfylde samtlige krav, der stilles i den fulde tekst, og skal indsendes p� det dertil bereg-
nede ansłgningsskema.
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