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HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
MEDIA Mundus – Ehdotuspyyntö 2011
(2010/C 199/04)
1. Tavoitteet
Tämä ehdotuspyyntö perustuu kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettavan audiovisuaalialan
MEDIA Mundus -yhteistyöohjelman perustamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 tehtyyn Euroopan parla
mentin ja neuvoston päätökseen N:o 1041/2009/EY (1).
Ohjelman tavoitteena on parantaa Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä, auttaa Eurooppaa hoitamaan
kulttuurista ja poliittista rooliaan maailmassa entistä tuloksellisemmin ja lisätä kuluttajien valinnanvaraa ja
kulttuurin monimuotoisuutta. Ohjelmassa pyritään parantamaan pääsyä kolmansien maiden markkinoille ja
rakentamaan luottamusta ja pitkän aikavälin ammatillisia suhteita.
MEDIA Mundus -yhteistyöohjelma tukee eurooppalaisten ammattilaisten ja kolmansien maiden ammattilais
ten välisiä yhteistyöhankkeita tavalla, joka hyödyttää audiovisuaalialaa sekä Euroopassa että kolmansissa
maissa.
2. Tukikelpoiset toimet
Tukikelpoisia toimia ovat seuraavat:
— Toimi 1 – Koulutustuki: Tällä toimella pyritään syventämään eurooppalaisten ammattilaisten ja kolman
sien maiden ammattilaisten osaamista.
— Vaihtoehto 1 tukee EU:n ulkopuolisista maista tulevien opiskelijoiden/ammattilaisten ja opettajien
osallistumista Media 2007 -ohjelmasta tuettaviin perus- tai jatkokoulutusohjelmiin (2).
— Vaihtoehto 2 tukee MEDIA Mundus -ohjelmasta tuettavan erillisen jatkokoulutusohjelman luomista.
— Toimi 2 – Markkinoillepääsyn tuki: Tällä toimella tuetaan hankkeita, jotka edistävät audiovisuaalisten
teosten pääsyä kansainvälisille markkinoille. Hankkeet liittyvät kehittämisvaiheisiin ja/tai tuotantoa edel
täviin vaiheisiin (esimerkiksi kansainvälisillä yhteistuotantomarkkinoilla) ja myöhempään markkinatoi
mintaan (teosten kansainvälistä myyntiä helpottavat tapahtumat).
— Toimi 3 – Jakelu- ja levitystuki: Tällä toimella pyritään edistämään eurooppalaisten teosten jakelua, myyn
ninedistämistä, esittämistä ja levittämistä kolmansissa maissa sekä kolmansien maiden audiovisuaalisten
teosten jakelua, myynninedistämistä, esittämistä ja levittämistä Euroopassa parhaissa mahdollisissa olo
suhteissa.
(1) EUVL L 288, 4.11.2009, s. 10.
(2) Lisätietoja on osoitteessa http://ec.europa.eu/media. Media 2007 -ohjelma perustettiin Euroopan audiovisuaalialan
tukiohjelman täytäntöönpanosta (Media 2007) 15 päivänä marraskuuta 2006 tehdyllä Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätöksellä N:o 1718/2006/EY.
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— Toimi 4 – Laaja-alainen toiminta: Tällä toimella pyritään tukemaan laaja-alaisia hankkeita eli hankkeita,
jotka liittyvät useampaan tälle ohjelmalle asetettuun painopistealueeseen, esim. koulutukseen ja sen
jälkeen yhteistuotantokokousten yhteydessä järjestettäviin kumppanienhakutapahtumiin (pitching).
Tämä ehdotuspyyntö koskee hankkeita, jotka aloitetaan 1. helmikuuta 2011 ja 31. joulukuuta 2011 välisenä
aikana ja jotka saatetaan päätökseen viimeistään 31. maaliskuuta 2012. Hankkeiden valmistelusta aiheutuvat
kustannukset ovat tukikelpoisia aikaisintaan 1. tammikuuta 2011 lähtien.
3. Tukikelpoiset hakijat
MEDIA Mundus -yhteistyöohjelmasta rahoitetaan hankkeita seuraavasti:
— Eurooppalaisten ammattilaisten ja kolmansien maiden ammattilaisten on tehtävä hanke-ehdotukset ja
toteutettava hankkeet yhdessä, jotta hankkeisiin voitaisiin myöntää rahoitusta ohjelmasta.
— Hankkeiden on edistettävä kansainvälistä verkostoitumista. Tätä varten kunkin hankkeen (lukuun otta
matta toimen 1 vaihtoehtoon 1 liittyviä hankkeita) johdosta ja toteutuksesta vastaavan ryhmän on
täytettävä seuraavat kolme kriteeriä:
1) Ryhmässä on oltava vähintään kolme yhteistyökumppania (mukaan lukien koordinaattori). Hankkeet,
joissa on ainoastaan kaksi kumppania, voidaan kuitenkin hyväksyä, jos niillä varmistetaan tarvittava
verkostoituminen. Verkostoituminen on varmistettu, jos hankkeen koordinaattori on audiovisuaa
lialan ammattilaisten/yritysten eurooppalainen verkosto, joka kattaa yli kymmenen EU:n jäsenvaltiota.
2) Ryhmän koordinaattorin kotipaikan on oltava Euroopan unionin jäsenvaltiossa taikka Islannissa,
Liechtensteinissa tai Norjassa (1).
3) Ryhmässä on oltava vähintään yksi audiovisuaalialaan yhteydessä oleva tuensaaja, jonka kotipaikka
on EU:n ulkopuolisessa maassa (ei kuitenkaan Kroatiassa eikä Sveitsissä (2)).
Erityisehdot määritetään vuoden 2011 MEDIA Mundus -työohjelmassa.
4. Myöntämisperusteet
Tukikelpoisille hakemuksille annetaan pisteitä (kokonaispistemäärä 100) seuraavan painotuksen perusteella:
— toiminnan sisällön laatu (enintään 25 pistettä, josta saavutettava vähintään 50 prosenttia)
— hankkeen hallinnointi (enintään 25 pistettä, josta saavutettava vähintään 50 prosenttia)
— kansainvälinen ja eurooppalainen ulottuvuus ja lisäarvo (enintään 30 pistettä, josta saavutettava vähin
tään 50 prosenttia)
— vaikutukset (enintään 20 pistettä, josta saavutettava vähintään 50 prosenttia).
5. Hankkeiden budjetti
Tämän ehdotuspyynnön perusteella myönnetään määrärahoja 4 939 835 euroa. Komission tuki on enintään
50, 60 tai 70 prosenttia tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä toiminnan luonteesta riippuen.
Rahoitusosuus myönnetään avustuksen muodossa.
6. Määräaika hakemusten jättämiselle
Hakemukset on lähetettävä 15. lokakuuta 2010 mennessä Euroopan komissioon seuraavaan osoitteeseen:
Aviva Silver
European Commission
Directorate-General for Education and Culture
Directorate D — Culture and Media
Unit D3 — MEDIA programme and media literacy
Office MADO 18/68
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
(1) Islannin, Liechtensteinin ja Norjan osallistuminen on vielä vahvistettava.
(2) Kroatian ja Sveitsin osallistuminen on tässä vaiheessa epävarmaa. Jos niiden osallistuminen varmistuu, koordinaattorin
(kohta 2) sääntömääräinen kotipaikka voi sijaita myös Kroatiassa tai Sveitsissä.
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7. Lisätiedot
Työohjelmaa koskevat ohjeet ja hakulomakkeet ovat saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: http://ec.europa.
eu/media
Hakemusten on oltava ohjeiden mukaisia, ne on toimitettava tarkoitukseen varatuilla lomakkeilla ja niissä on
oltava kaikki ehdotuspyynnön lyhentämättömässä versiossa määritellyt tiedot ja liitteet.
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