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V
(Nuomonės)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
MEDIA 2007 – KŪRIMAS, PLATINIMAS, REKLAMAVIMAS IR MOKYMAS
Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/23/11
Parama Europos audiovizualinių kūrinių transliavimui per televiziją
(2011/C 286/06)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas remiantis 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 2007)
įgyvendinimo.
Vienas programos tikslų yra remti nepriklausomų kūrėjų bendrovių pagamintų Europos audiovizualinių
kūrinių tarpvalstybinį skleidimą skatinant transliuotojų, nepriklausomų kūrėjų ir platintojų bendradarbia
vimą.
2. Reikalavimus atitinkantys kandidatai
Šis pranešimas skirtas Europos bendrovėms, kurios savo veikla prisideda prie minėtų tikslų įgyvendinimo,
ypač nepriklausomoms televizijos kūrinių kūrimo bendrovėms.
Kandidatai turi būti įsisteigę vienoje iš šių šalių:
— 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse,
— EEE šalyse, Šveicarijoje arba Kroatijoje.
3. Reikalavimus atitinkanti veikla
Siūlomas remti audiovizualinis kūrinys turi būti nepriklausomų Europos kūrėjų televizinis kūrinys (meninis,
animacinis ar kūrybinės dokumentikos filmas), kurį kuriant dalyvauja ne mažiau kaip trys transliuotojų
bendrovės iš kelių Europos Sąjungos valstybių narių ar MEDIA 2007 programoje dalyvaujančių šalių.
Paraiška vėliausiai turi būti pateikta pirmąją oficialią filmavimo dieną.
Ilgiausia projektų trukmė yra 30 arba 42 (serijinių) mėnesiai.
4. Paramos skyrimo kriterijai
Paraiškos vertinamos pagal 100 balų toliau nurodytais kriterijais pagrįstą sistemą. Po kiekvienu kriterijumi
nurodomi aspektai, į kuriuos atsižvelgiama vertinant paraišką:
— Europinė dimensija ir kūrinio finansavimas (45 balai):
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— paraišką teikiančios bendrovės kilmės šalis,
— su kūriniu susijusių transliuotojų skaičius,
— finansinis transliuotojų indėlis,
— ne nacionalinio finansavimo lygis.
— Tarptautinių platintojų dalyvavimas (10 balų):
— prie kūrinio prisidedančių platintojų skaičius ir pasiekimai,
— platintojų dalyvavimo mastas,
— platinimo skyriaus buvimas paraišką teikiančioje bendrovėje.
— Tarptautinis aktualumas ir darbo kokybė (25 balai):
— kūrinio kokybė,
— galimybės kūrinį parduoti tarptautinėje rinkoje,
— tarptautinės rinkodaros strategija.
— Europos kalbinės ir kultūrinės įvairovės stiprinimas (7 balai):
— apimamų kalbinių zonų skaičius,
— Europos kultūrinės įvairovės skatinimas.
— Europos garso ir vaizdo paveldo skatinimas (3 balai):
— naudotos archyvinės medžiagos vertinimas.
— Tarptautinių pardavimų apimtis (10 balų):
— paraišką pateikusios bendrovės ir (arba) kūrėjo tarptautinių pardavimų apimtis pastaruosius 5 metus.
5. Biudžetas
Bendras projektams skiriamas biudžetas yra 10,8 mln. EUR.
Finansinė parama teikiama kaip subsidija. Didžiausia vienam meninio ar animacinio filmo projektui teikiama
parama yra 500 000 EUR, dokumentinio filmo projektui – 300 000 EUR. Finansinė parama jokiu būdu
neviršys 12,5 proc. meninio ir animacinio filmo kūrėjo nurodytų remtinų išlaidų ir 20 proc. dokumentinio
filmo kūrimo remtinų išlaidų.
6. Galutinė paraiškų pateikimo data
Paraiškos Vykdomajai įstaigai (EACEA) turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 16 d. arba
2012 m. birželio 11 d. šiuo adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) — MEDIA
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bougetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Priimamos tik paraišką teikiančios bendrovės vardu teisiškai įsipareigoti galinčio asmens pasirašytos užpil
dytos oficialios paraiškos anketos, pateikiamos su visa informacija ir priedais, kurių reikalaujama išsamiame
kvietimo teikti paraiškas tekste.
Faksu arba elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos bus atmetamos.
7. Išsami informacija
Išsamias konkurso gaires (angl. guidelines) ir paraiškos anketas (angl. application forms) rasite internete adresu:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
Paraiškos turi būti parengtos kaip nurodyta konkurso gairėse užpildant internete pateiktą paraiškos anketą.
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