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EURÓPSKA KOMISIA
VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA/24/11
MEDIA 2007 – Rozvoj, distribúcia, podpora a vzdelávanie
i2i Audiovizuálny sektor
(2011/C 321/08)
1. Ciele a opis
Toto oznámenie o výzve na predkladanie návrhov je založené na rozhodnutí Európskeho parlamentu
a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovi
zuálneho sektora (MEDIA 2007).
Opatrenia obsiahnuté v tomto rozhodnutí zahŕňajú vývoj projektov výroby audiovizuálnych diel.
Cieľom tejto podpory je uľahčiť prístup európskym produkčným spoločnostiam k financovaniu zo strany
úver a finančných inštitúcií tým, že sa budú podieľať na financovaní časti nákladov na:
— poistenie audiovizuálnej výroby: Časť 1 – Podpora na položku „Poistenie“ vo výrobnom rozpočte,
— záruku na dokončenie výroby audiovizuálneho diela: Časť 2: Podpora na položku „Záruka na dokon
čenie“ vo výrobnom rozpočte,
— financovanie výroby audiovizuálneho diela zo strany úverové financovanie: Časť 3: Podpora na položku
„Finančné náklady“ vo výrobnom rozpočte.
2. Oprávnení kandidáti
Táto výzva na predkladanie návrhov je určená európskym spoločnostiam, ktoré prispievajú k realizácii
uvedených cieľov, najmä však nezávislým spoločnostiam s audiovizuálnou produkciou.
Žiadatelia musia mať sídlo v jednej z týchto krajín:
— 27 krajín Európskej únie,
— krajiny EHP,
— Švajčiarska a Chorvátska.
3. Oprávnené činnosti
Navrhované audiovizuálne dielo:
— musí byť hraným, animovaným alebo kreatívnym dokumentárnym filmom majoritne vyrobeným
spoločnosťami so sídlom v jednej z krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe MEDIA,
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— musí byť vyrobené za významnej účasti odborníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi krajín zúčastňujúcich
sa na programe MEDIA, prípadne odborníkov, ktorí majú bydlisko na území týchto krajín.
Maximálna dĺžka trvania projektov je 30 mesiacov.
Súčasná výzva na predkladanie návrhov platí pre projekty, ktoré sa začnú v období medzi 1. júlom 2011 –
6. júnom 2012.
4. Kritériá pridelenia grantu
Žiadosti/oprávnené projekty budú hodnotené na základe týchto kritérií:
1.

Projekty, ktorým je v rámci programu MEDIA poskytnutá podpora na vývoj jednotlivých projektov pre
veľké krajiny a/alebo katalógy projektov pre krajiny s nízkou audiovizuálnou kapacitou: 25 bodov.

2.

Projekty podporené projekty podporené úverová zmluva: maximum 5 bodov.

2.1. Úverová zmluva: 20 bodov.
2.2. Vydaný úverovou a/alebo finančnou inštitúciou EÚ so sídlom v inej krajine, ako je krajina žiadajúcej
produkčnej spoločnosti: 5 bodov.
3.

Projekty z krajín s nízkou audiovizuálnou kapacitou: 25 bodov.

4.

Projekty z členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 alebo neskôr (Bulharsko, Cyprus, Česká
republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko)
a Chorvátsko: 15 bodov.

5.

Projekty s európskym rozmerom: koprodukcia s viac ako jednou krajinou, ktorá sa zúčastňuje na
programe MEDIA: maximum 10 bodov.

5.1. Koprodukčná zmluva: 5 bodov.
5.2. Koproducent(i) z členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 alebo neskôr a Chorvátsko: 2
body za každého koproducenta.
5.3. Koproducent(i) z krajín s vysokou audiovizuálnou kapacitou/nízkou audiovizuálnou kapacitou: 1 bod
za každého koproducenta.
5.4. Koproducent(i) z krajín, ktoré nie sú členmi Programu MEDIA: 0,5 bodu za každého koproducenta.
V rámci obmedzení dostupného rozpočtu budú finančne podporené projekty, ktoré dosiahnu najvyšší počet
bodov na základe uvedených kritérií.
V prípade, že v konečnom hodnotení dosiahnu rovnaký počet bodov viaceré projekty, budú hodnotené na
základe tohto kritéria:
Medzinárodný distribučný potenciál: maximum 10 bodov.
— Celosvetová distribúcia podložená zmluvou/zmluvami: 10 bodov.
— Nenárodná distribúcia podložená zmluvou/zmluvami: 5 bodov.
Projekty so zmluvou zabezpečujúcou celosvetovú distribúciu dostanú maximálne 10 bodov.
5. Rozpočet
Odhadovaný celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov predstavuje 3 milióny EUR.
Finančný príspevok nemôže prekročiť 50 % – 60 % oprávnených nákladov. Výška podpory je stanovená
od 5 000 do 50 000 EUR. Maximálna výška podpory je obmedzená na 50 000 EUR na projekt.
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6. Uzávierka
Žiadosti V rámci tejto výzvy je potrebné predložiť najneskôr do:
— 6. januára 2012 pre projekty, ktoré sa začnú najskôr 1. júla 2011,
— 6. júna 2012 pre projekty, ktoré sa začnú najskôr 1. decembra 2011.
Žiadosti musia byť zaslané na túto adresu:
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 BruxellesBrussel
BELGIQUE/BELGIË
Uznané budú len žiadosti podané na príslušnom formulári, riadne vyplnené, datované a podpísané osobou
oprávnenou na prijímanie právnych záväzkov v mene žiadajúcej organizácie.
Žiadosti podané faxom alebo elektronickou poštou nebudú uznané.
7. Ďalšie informácie
Pokyny týkajúce sa výzvy na predkladanie návrhov a formuláre žiadostí sa nachádzajú na adrese:
http://ec.europa.eu/media
Žiadosti musia bezpodmienečne vyhovovať ustanoveniam úplného znenia výzvy, musia byť predložené na
príslušnom formulári a obsahovať všetky požadované prílohy a informácie.
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