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V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
MEDIA Mundus – Inbjudan att lämna förslag 2011
(2010/C 199/04)
1. Syfte
Denna inbjudan att lämna förslag grundar sig på Europaparlamentets och rådets beslut nr 1041/2009/EG av
den 21 oktober 2009 om inrättande av ett program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från
tredjeländer (MEDIA Mundus 2011–2013) (1).
Programmet syftar till att stärka den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft, att göra det möjligt
för Europa att mer effektivt spela sin kulturella och politiska roll i världen och att skapa ett större utbud för
konsumenterna och en större kulturell mångfald. Programmets mål är att förbättra tillträdet till marknader i
tredjeländer och att bygga upp förtroende och långsiktiga arbetsrelationer.
MEDIA Mundus-programmet stödjer samarbetsprojekt mellan europeiska yrkesverksamma och yrkesverk
samma från tredjeländer, till ömsesidig nytta för den europeiska audiovisuella sektorn och dess motsvarighet
i tredjeländer.
2. Stödberättigade åtgärder
Huvuddragen i åtgärderna är följande:
— Åtgärd 1 – Stöd för utbildning: Denna åtgärd syftar till att öka kompetensen hos yrkesverksamma i
Europa och i tredjeländer.
— Alternativ 1 stödjer deltagandet av studenter/yrkesverksamma och lärare från länder utanför EU i
yrkesmässig grundutbildning och fortbildning som stöds av programmet MEDIA 2007 (2).
— Alternativ 2 stödjer inrättandet av ett fortbildningsprogram som är specifikt för MEDIA Mundus.
— Åtgärd 2 – Stöd för marknadstillträde: Denna åtgärd stödjer projekt som främjar tillträdet till internatio
nella marknader för audiovisuella verk. Dessa projekt gäller utvecklingsfasen och/eller förproduktions
fasen (t.ex. internationella samproduktionsmarknader) och verksamhet i senare led (evenemang som
främjar internationell försäljning av verken).
— Åtgärd 3 – Stöd för distribution och spridning: Denna åtgärd syftar till att främja distribution, marknads
föring, visning och spridning av europeiska verk till marknader i tredjeländer och av audiovisuella verk
från tredjeländer till Europa under bästa möjliga förhållanden.
(1) EUT L 288, 4.11.2009, s. 10.
(2) För ytterligare information: http://ec.europa.eu/media. Programmet MEDIA 2007 inrättades genom Europaparlamentets
och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den
europeiska audiovisuella sektorn (MEDIA 2007).
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— Åtgärd 4 – Övergripande verksamhet: Denna åtgärd syftar till att stödja projekt med en övergripande
karaktär, d.v.s. som rör flera av programmets prioriteringar, t.ex. utbildning med efterföljande evene
mang för att söka samproduktionsmarknader och partner (s.k. pitching) vid samproduktionsmöten.
Denna inbjudan gäller projekt som påbörjas mellan den 1 februari 2011 och den 31 december 2011 och
projekten ska vara slutförda senast den 31 mars 2012. Förberedelsekostnader för projekten är stödbe
rättigade tidigast från och med den 1 januari 2011.
3. Vem får delta?
Projekt som får stöd från MEDIA Mundus ska
— läggas fram och genomföras gemensamt av yrkesverksamma från Europa och tredjeländer för att vara
berättigade till stöd inom ramen för programmet,
— främja internationellt nätverkssamarbete. Varje projekt, med undantag för projekt som lämnats in under
Åtgärd 1 – alternativ 1, ska därför ledas och genomföras av en grupp som uppfyller följande tre
kriterier:
1. Gruppen ska ha minst tre partner (inklusive samordnaren). Projekt med endast två partner kan
emellertid tillåtas om det nödvändiga nätverkssamarbetet garanteras. Nätverkssamarbetet garanteras
om projektets samordnare är ett europeiskt nätverk av audiovisuella yrkesverksamma eller företag
som täcker mer än tio EU-medlemsstater.
2. Gruppens samordnare måste ha sitt registrerade kontor i en av EU:s medlemsstater eller i Island,
Liechtenstein eller Norge (1).
3. Gruppen måste omfatta minst en övrig bidragsmottagare med anknytning till den audiovisuella
sektorn som har sitt registrerade kontor i ett land utanför EU (förutom Kroatien och Schweiz (2)).
De särskilda villkoren anges i arbetsprogrammet för MEDIA Mundus 2011.
4. Tilldelningskriterier
Ansökningarna kommer att tilldelas poäng (av totalt 100) på grundval av följande kriterier:
— Kvalitet på verksamhetens innehåll (högst 25 poäng, minst 50 % krävs).
— Projektledning (högst 25 poäng, minst 50 % krävs).
— Internationell och europeiska aspekt och mervärde (högst 30 poäng, minst 50 % krävs).
— Genomslagskraft (högst 20 poäng, minst 50 % krävs).
5. Budget för projekten
Budgeten för denna inbjudan att lämna projektförslag är 4 939 835 EUR. Det finansiella stödet från kom
missionen får inte överstiga 50 %, 60 % eller 70 % av de totala stödberättigande kostnaderna, beroende på
verksamhetens art.
Det finansiella stödet kommer att beviljas i form av bidrag.
6. Sista ansökningsdag
Ansökningarna måste skickas in senast den 15 oktober 2010 till
Ms 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) Islands, Liechtensteins och Norges medverkan har ännu inte bekräftats.
(2) I detta skede är det fortfarande osäkert om Kroatiens och Schweiz kommer att delta. Om så är fallet kan samordnaren
(punkt 2) även ha sitt registrerade kontor i Kroatien eller Schweiz.
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7. Ytterligare uppgifter
Vägledning för sökande och ansökningsformulär finns på följande adress: http://ec.europa.eu/media
Ansökan ska uppfylla alla villkor i vägledningen, inlämnas på avsett formulär och innehålla alla uppgifter
och bilagor som avses i den fullständiga texten till inbjudan att lämna förslag.
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