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(Становища)

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/24/11
МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение
i2i Audiovisual
(2011/C 321/08)
1. Цели и описание
Настоящата покана за представяне на предложения се обявява на основание Решение № 1718/2006/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на
европейския аудиовизуален сектор (МЕДИЯ 2007).
Мерките, предвидени в това решение, засягат разработването на проекти за продукции.
Целта на подкрепата е да се улесни достъпът на европейски продуцентски компании до финансиране, пре
доставяно от кредит или други финансови институции, като се съфинансират част от разходите, а именно:
— застраховка на аудиовизуалната продукция: Модул 1 — подкрепа за перо „застраховки“ в бюджета на
продукцията,
— гаранция за изпълнение на аудиовизуалната продукция: Модул 2 — подкрепа за перо „гаранция за
изпълнение“ в бюджета на продукцията,
— финансиране от страна на кредит на аудиовизуалната продукция: Модул 3 — подкрепа за перо
„финансови разходи“ в бюджета на продукцията.
2. Критерии за участие
Настоящата покана е насочена към европейски компании, чиито дейности допринасят за осъществяването на
горепосочените цели, и по-специално към независими компании за аудиовизуални продукции.
Кандидатите трябва да са вписани в регистрите на някоя от следните държави:
— 27-те държави от Европейския съюз,
— страните от ЕИΠ,
— Швейцария и Хърватия.
3. Допустими дейности
Предложената аудиовизуална продукция:
— трябва да е игрален, анимациионен или документален филм, продуцирани основно от компании, регис
трирани в някоя от държавите, които участват в програмата МЕДИЯ,
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— трябва да бъде продукция със значително участие на професионалисти в съответната област, които са
граждани на държави, участващи в програмата МЕДИЯ, или да имат постоянно местопребиваване в тези
държави.
Максималната продължителност на проектите е 30 месеца.
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася само за проекти с начало 1 юли
2011 г.—6 юни 2012 г.
4. Критерии за възлагане
Допустимите кандидатури/проекти ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:
1.

проекти, получили финансова помощ по програма МЕДИЯ за разработване на индивидуални проекти за
големите държави и/или каталози с проекти за страни със слаб аудиовизуален капацитет: 25 точки;

2.

проекти, получили финансова помощ чрез предоставен банков кредит: максимум 25 точки;

2.1. кредитно споразумение/договор: 20 точки;
2.2. издаден от кредитна или финансова институция от ЕС, базирана в страна различна от страната на
кандидатстващата компания: 5 точки;
3.

проекти от страни със слаб аудиовизуален капацитет: 25 точки;

4.

проекти от държави-членки влезли в Съюза през 2004 година или по-късно (България, Кипър, Чехия,
Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, както и Хърватия: 15
точки;

5.

проекти с европейско измерение: съвместна продукция на повече от една от държавите, участващи в
програма МЕДИЯ: максимум 10 точки;

5.1. договор за копродукция: 5 точки;
5.2. копродуцент/и от държави-членки влезли в Съюза през 2004 или по-късно, както и Хърватия: 2 точки
за всеки копродуцент;
5.3. копродуцент/и от страни с висок производствен капацитет/страни с нисък производствен капацитет: 1
точка за всеки копродуцент;
5.4. копродуцент от страна, която не участва в програма МЕДИА: 0,5 точки за всеки копродуцент.
В рамките на наличния бюджет, проектите, получили най-много точки въз основа на горепосочените
критерии, ще получат финансова помощ.
В случай, че след приключване на горепосочената процедура няколко проекта са събрали еднакъв брой
точки, само по отношение на тези проекти ще бъде приложен следният критерий:
Потенциал за международно разпространение: максимум 10 точки.
— Световно разпространение осигурено с договор(и): максимум 10 точки.
— Ненационално разпространение осигурано с договор(и): 5 точки.
Проекти с договор за световно разпространение ще получат максималните 10 точки.
5. Бюджет
Общият предвиден бюджет, който ще бъде отпуснат за съфинансиране на проектите, възлиза на 3 милиона
EUR. Финансовата помощ не трябва да надвишава 50 %—60 % от допустимите разходи. Размерът на
помощта е между 5 000 и 50 000 EUR. Максималният размер на помощта е 50 000 EUR на проект.
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6. Краен срок за представяне на кандидатури
Крайният срок за представяне на кандидатури е:
— 6 януари 2012 г. за проекти с начална дата най-рано 1 юли 2011 г.,
— 6 юни 2012 г. за проекти с начална дата най-рано 1 декември 2011 г.
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на следния адрес:
Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Call for Proposals EACEA/24/11
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Ще бъдат допускани за разглеждане само кандидатури, представени чрез съответния формуляр, с дата и
подпис на лицето, което е упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата
организация.
Кандидатури, изпратени по факс или по електронна поща, ще бъдат отхвърлени.
7. Допълнителна информация
Указанията относно поканата за представяне на предложения, както и формулярите за кандидатстване, могат
да се намерят на
http://ec.europa.eu/media
Кандидатурите трябва да отговарят на условията, описани в пълния текст на поканата, да бъдат представени
чрез съответния формуляр и да съдържат цялата необходима информация и приложения.
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