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V
(Ilmoitukset)

HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA/36/11
MEDIA 2007 – Myynninedistäminen/markkinoille pääsy
(2011/C 313/06)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntöilmoitus perustuu Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman (MEDIA 2007) täytäntöön
panosta 15 päivänä marraskuuta 2006 tehtyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o
1718/2006/EY.

Edellä mainitun päätöksen tarkoituksena on muun muassa

— helpottaa ja tukea eurooppalaisten audiovisuaaliteosten ja elokuvateosten myynninedistämistä ja levitystä
eurooppalaisissa ja kansainvälisissä kaupallisissa tapahtumissa, messuilla ja audiovisuaalialan festivaaleilla,
sikäli kuin tällaisilla tapahtumilla voidaan merkittävästi edistää eurooppalaisten teosten myyntiä ja am
mattilaisten verkottumista,

— kannustaa eurooppalaisia toimijoita verkottumaan tukemalla kansallisten julkisten tai yksityisten myyn
ninedistämisorganisaatioiden yhteisiä toimia Euroopan ja kansainvälisillä markkinoilla.

2. Tukikelpoiset hakijat
Tämä ilmoitus on tarkoitettu eurooppalaisille organisaatioille, jotka ovat sijoittautuneet johonkin seuraavista
maista ja joissa määräysvalta on jonkin seuraavista maista kansalaisilla: Euroopan unionin jäsenvaltiot,
MEDIA 2007 -ohjelmaan osallistuvat Euroopan talousalueen maat (Islanti, Liechtenstein ja Norja), Sveitsi
ja Kroatia.

3. Tukikelpoiset toimet
Tällä ehdotuspyynnöllä halutaan tukea toimintaa ja toimia, jotka toteutetaan MEDIA-ohjelman jäsenmaissa
ja niiden ulkopuolella.

Tavoitteena on tukea toimia, joilla on seuraavat päämäärät:

— parantaa eurooppalaisten audiovisuaaliteosten levitystä huolehtimalla siitä, että Euroopan audiovisuaa
lialalla on pääsy Euroopan ja kansainvälisille ammatillisen audiovisuaalialan markkinoille,

— kannustaa kansallisia elokuvien ja audiovisuaaliohjelmien myynninedistämisorganisaatioita yhteistoimin
taan,
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— kannustaa taloudellisen kumppanuuden luomiseen MEDIA-ohjelmaan kuuluvien ja sen ulkopuolisten
maiden ja ammattilaisten välillä sekä edistää keskinäistä tietämystä ja ymmärrystä.
Hankkeiden enimmäiskesto on 12 kuukautta.
Toiminta voi alkaa aikaisintaan 1 päivänä kesäkuuta 2012 ja sen on päätyttävä viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2013 mennessä.
4. Myöntämisperusteet
Valintakelpoiset hakemukset/hankkeet arvioidaan antamalla niille pisteitä, joiden enimmäismäärä voi olla
100, ja käyttäen seuraavia arviointiperusteita:
Toimen eurooppalainen ulottuvuus

30 pistettä

Vaikutus eurooppalaisten audiovisuaaliteosten myynninedis
tämiseen ja levitykseen

30 pistettä

Ehdotetun toimintasuunnitelman laatu ja kustannustehokkuus

25 pistettä

Toiminnan innovatiivisuus

5 pistettä

Sellaisista Euroopan maista tulevien audiovisuaaliteosten
myynninedistäminen, joilla on pieni audiovisuaalialan tuotan
tokapasiteetti

10 pistettä

5. Budjetti
Hankkeiden yhteisrahoitukseen myönnettävä arvioitu kokonaisbudjetti on 2 500 000 EUR (edellyttäen, että
EU:n vuoden 2012 talousarvio hyväksytään).
Tuen enimmäismäärä ei voi olla suurempi kuin 50 prosenttia toimen kokonaiskustannuksista.
Virasto varaa itselleen mahdollisuuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.
6. Hakemusten jättämisen määräaika
Hakemusten lähettämisen määräajat ovat:
— 9 päivänä joulukuuta 2011 sellaisen toiminnan osalta, joka alkaa 1 päivän kesäkuuta 2012 ja 31 päivän
joulukuuta 2012 välisenä aikana
— 1 päivänä kesäkuuta 2012 vuonna 2013 tapahtuvan vuosittaisen toiminnan osalta sekä sellaisen toi
minnan osalta, joka alkaa 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän toukokuuta 2013 välisenä aikana.
Hakemukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit Programme MEDIA — P8
Call for proposals EACEA/36/11 — Promotion/Access to markets
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Vain tarkoitukseen varatulla lomakkeella tehdyt hakemukset hyväksytään. Vaatimuksena on myös, että
hakemus on täytetty asianmukaisesti, päivätty ja varustettu sellaisen henkilön allekirjoituksella, jolla on
valtuutus tehdä oikeudellisia sitoumuksia hakijaorganisaation puolesta.
Faksilla tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.
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7. Täydelliset tiedot
Ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet sekä hakulomakkeet ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm
Hakemukset on tehtävä tarkoitukseen varatulla lomakkeella, ja niihin on sisällytettävä kaikki pyydetyt liitteet
ja tiedot.
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