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KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – EACEA/24/11
MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és oktatás
i2i Audiovisual
(2011/C 321/08)
1. A támogatás célja és leírása
Ezen ajánlattételi felhívás az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MEDIA 2007) végrehajtá
sáról szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul.
A határozatban szereplő intézkedések magukban foglalják a produkciós projektek fejlesztését.
A támogatás célja, hogy elősegítse a független európai produkciós vállalatok hitel és pénzintézeti finan
szírozáshoz való hozzáférését, azáltal, hogy társfinanszírozást nyújt a következők költségeinek egy részéhez:
— Audiovizuális produkciók biztosítása: 1. modul – a produkciós költségvetés „biztosítás” tételének támo
gatása,
— Befejezési garancia audiovizuális mű létrehozására: 2. modul – a produkciós költségvetés „befejezési
garancia” tételének támogatása,
— Hitelfinanszírozás mű létrehozására: 3. modul – a produkciós költségvetés „pénzügyi költségek” tételének
támogatása.
2. Támogatásra jogosult pályázók
Ez a felhívás olyan európai társaságoknak szól, melyek tevékenységei hozzájárulnak a fenti célkitűzések
megvalósításához, ideértve különösen a független audiovizuális produkciós társaságokat.
A pályázóknak a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük:
— az Európai Unió 27 országa,
— az EGT-n országok,
— Svájc és Horvátország.
3. Támogatásra jogosult tevékenységek
A javasolt audiovizuális mű:
— fiktív, animációs vagy kreatív dokumentumfilm, melyet elsődlegesen a MEDIA programban részt vevő
országokban bejegyzett társaságok készítettek.
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— a MEDIA programban részt vevő államokban illetőséggel vagy lakóhellyel rendelkező szakemberek
jelentős mértékű részvételével készült.
A projektek maximális időtartama 30 hónap.
Ez az ajánlattételi felhívás kizárólag a 2011. július 1. és 2012. június 6. között megkezdett projektekre
vonatkozik.
4. Az odaítélés kritériumai
A támogatható pályázókat/projekteket a következő kritériumok alapján értékelik:
1.

Nagyobb országok esetében egyéni projektek és/vagy elégtelen audiovizuális kapacitással rendelkező
országok esetében projektkatalógusok megvalósítására irányuló MEDIA-támogatásban részesülő
projektek: 25 pont.

2.

A projekt számára hitelszerződés hitelt ítéltek oda: maximum 25 pont.

2.1. Hitelszerződés: 20 pont.
2.2. Egy, a pályázó cég országán kívül bejegyzett, európai uniós hitel és/vagy pénzügyi intézet által kibo
csájtott hitel: 5 pont.
3.

A projekt elégtelen audiovizuális kapacitással rendelkező országban valósulna meg: 25 pont.

4.

Az Európai Unióhoz 2004-ben vagy annál később csatlakozott országból származó projekt (Bulgária,
Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Románia, Szlo
vákia) és Horvátország: 15 pont.

5.

A projekt európai dimenzióval bír: koprodukció, melyben a MEDIA programban részt vevő országok
közül egynél több vesz részt: maximum 10 pont.

5.1. Koprodukciós szerződés: 5 pont.
5.2. Az Európai Unióhoz 2004-ben vagy annál később csatlakozott országból származó koproducer:
Koproducerenként 2 pont.
5.3. Magas/alacsony gyártási kapacitású országokból származó koroducer(ek): Koproducerenként 1 pont.
5.4. A MEDIA programban részt nem vevő országokból származó koproducer(ek): Koproducerenként 0,5
pont.
A rendelkezésre álló költségvetés keretein belül azok a projektek, amelyek a fenti kritériumok alapján a
legtöbb pontot szerzik, pénzügyi támogatást kapnak.
Amennyiben a fenti eljárás végén egynél több projekt szerez egyforma pontszámot, kizárólag az ilyen
projektek tekintetében a következő kritériumot is megvizsgálják:
Nemzetközi forgalmazási potenciál: maximum 10 pont.
— Szerződéssel hitelesített világforgalmazás: maximum 10 pont.
— Szerződéssel hitelesített nem nemzeti forgalmazás: 5 pont.
A világforgalmazási szerződéssel hitelesített projektek maximum 10 pontot kapnak.
5. Költségvetés
A projektek társfinanszírozására elkülönített teljes becsült költségvetés 3 millió EUR. A pénzügyi hozzájá
rulás nem haladhatja meg a támogatható költség 50–60 %-át. A támogatás összege 5 000 és 50 000 EUR
között lehet. A támogatás maximális összege projektenként 50 000 EUR.
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6. Benyújtási határidő
A pályázatok beküldési határideje:
— 2012. január 6., a legkorábban 2011. július 1-jén kezdődő projektek esetében.
— 2012. június 6., a legkorábban 2011. december 1-jén kezdődő projektek esetében.
A pályázatokat a következő címre kell küldeni:
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
Kizárólag a megfelelő űrlapon benyújtott, megfelelően kitöltött, keltezéssel ellátott és a szervezet nevében
jogi kötelezettség vállalására felhatalmazott személy által aláírt pályázatok kerülnek elfogadásra.
Faxon vagy e-mailben küldött pályázatok nem fogadhatók el.
7. Teljes tájékoztatás
Az ajánlattételi felhívásra vonatkozó iránymutatások, illetve a pályázati űrlapok a következő címen
érhetők el:
http://ec.europa.eu/media
A pályázatok elkészítésekor a teljes szöveg rendelkezéseit kell betartani, és a pályázatokat az előírt űrlap
segítségével kell benyújtani, illetve azoknak valamennyi kért mellékletet és tájékoztatást tartalmazniuk kell.
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