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EUROOPA KOMISJON
TAOTLUSVOOR – EACEA/24/11
MEDIA 2007 – Arendamine, levitamine, müügiedendus ja koolitus
i2i Audiovisual
(2011/C 321/08)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Käesolev projektikonkurss põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsusel nr
1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007).
Kõnealuse otsusega ettenähtud meetmed hõlmavad ka tootmisprojektide arendamist.
Toetuse eemärgiks on hõlbustada Euroopa sõltumatute tootjate juurdepääsu krediidi- ja finantseerimisasu
tuste poolsele rahastamisele, kaasfinantseerides osa järgmistest kuludest:
— audiovisuaalse toodangu kindlustus: moodul 1 – toetus tootmiseelarve kirjesse „Kindlustus”;
— audiovisuaalteose tootmise lõpetamise tagatis: moodul 2 – toetus tootmiseelarve kirjesse „Lõpetamise
tagatis”;
— krediidi finantseerimine audiovisuaalteose tootmisel: moodul 3 – toetus tootmiseelarve kirjesse „Finant
seerimiskulud”.
2. Abikõlblikud kandidaadid
Käesolevas projektikonkursis võivad osaleda Euroopa tootjad, kelle tegevus on seotud nimetatud eesmärki
dega, eeskätt sõltumatud audiovisuaaltoodete tootjad.
Kandidaadid peavad olema registreeritud ühes järgmistest riikidest:
— 27 Euroopa Liidu liikmesriiki,
— EMP riigid,
— Šveits ja Horvaatia.
3. Abikõlblikud tegevused
Esitatud audiovisuaalteos peab olema:
— fiktsioon, animatsioon või loominguline dokumentaalteos, mille valdavas osas on loonud tootjad, kes on
registreeritud ühes programmi MEDIA osalejariigis;
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— toodetud programmi MEDIA osalejariikide kodanikest või residentidest professionaalide märkimisväärsel
osalusel.
Projekti maksimaalne kestus on 30 kuud.
Käesolev projektikonkurss kehtib projektide kohta, mida alustatakse ajavahemikus 1. juuli 2011–6. juuni
2012.
4. Toetuse maksmise kriteeriumid
Abikõlblikke kandidaate/projekte hinnatakse vastavalt järgmistele kriteeriumidele:
1.

Projektid, mis saavad MEDIA programmi toetust individuaalsete projektide arendamiseks suurtes
riikides, ja/või selliste riikide projektiloetelud, milles on audiovisuaalteoste tootmismaht väike: 25
punkti.

2.

Projektid, mis saavad krediidilepingu: maksimaalselt 25 punkti.

2.1. Krediidileping: 20 punkti.
2.2. Väljastatud ELi krediidi- ja/või finantsinstitutsiooni poolt, mis baseerub taotleja firmast erinevas riigis: 5
punkti.
3.

Projektid, mis on pärit audiovisuaalteoste väikese tootmismahuga riikidest: 25 punkti.

4.

Projektid pärinevad liikmesriikides, kes ühinesid ELiga 2004 või pärast 2004 (Bulgaaria, Küpros, Tšehhi
Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia) ja Horvaatia: 15
punkti.

5.

Euroopa mõõtmega projektid: kaastoodang, mis hõlmab üle ühe programmis MEDIA osaleva riigi:
maksimaalselt 10 punkti.

5.1. Kaastootmisleping: 5 punkti.
5.2. Kaasprodutsent (d) pärinevad liikmesriikidele, kes ühinesid ELiga 2004 või pärast 2004 ja Horvaatia: 2
punkti kaastootja kohta.
5.3. Kaastootja(d) pärinevad kõrge audiovisuaalvõimekusega/madala audiovisuaalvõimekusega riikidest: 1
punkt kaastootja kohta.
5.4. Kaastootja mitte MEDIA programmis osalevast riigist: 0,5 punkti ühe kaastootja kohta.
Nimetatud kriteeriumide alusel kõige rohkem punkte kogunud projektid saavad eraldatud eelarve piires
finantstoetust.
Kui nimetatud tingimustel saavad mitu projekti võrdse punktisumma, hinnatakse neid järgmiste kriteeriu
mide alusel.
Rahvusvaheline levipotentsiaal: maksimaalselt 10 punkti.
— Lepingutega kaetud ülemaailmne geograafiline levi: maksimaalsed 10 punkti.
— Lepingutega kaetud mittekodumaine geograafiline levi: 5 punkti.
Ülemaailmsete levilepingutega kaetud projektid saavad maksimaalsed 10 punkti.
5. Eelarve
Projektidele kaasrahastamiseks eraldatud hinnanguline kogueelarve on 3 miljonit eurot. Finantstoetus ei tohi
ületada 50 %–60 % abikõlblikest kuludest. Toetus on vahemikus 5 000–50 000 eurot. Ühele projektile
eraldatav suurim toetussumma on 50 000 eurot.
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6. Taotluste esitamise kuupäev
Taotlused tuleb esitada hiljemalt järgmistel kuupäevadel:
— 6. jaanuar 2012 projektidele varaseima alguskuupäevaga 1. juuli 2011.
— 6. juuni 2012 projektidele varaseima alguskuupäevaga 1. detsember 2011.
Taotlused tuleb saata aadressil:
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
Arvesse võetakse ainult nõuetekohasel vormil esitatud ja kõiki nõutavaid andmeid sisaldavaid pakkumisi, mis
on varustatud kuupäeva ja taotlevat asutust õiguspäraselt esindava isiku allkirjaga.
Faksi või elektronposti teel esitatud pakkumisi arvesse ei võeta.
7. Lisateave
Konkursikutse suunised ja kandideerimisvormid on kättesaadavad veebilehel
http://ec.europa.eu/media
Taotlus peab tingimata vastama projektikonkursi täistekstis sätestatud tingimustele, taotluse esitamiseks tuleb
kasutada ettenähtud vormi ning taotlus peab sisaldama kõiki nõutud lisasid ja andmeid.
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