SV

C 321/8

Europeiska unionens officiella tidning

V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – EACEA/24/11
MEDIA 2007 – Utveckling, distribution, marknadsföring och utbildning
i2i Audiovisual
(2011/C 321/08)
1. Syfte och beskrivning
Denna inbjudan att lämna projektförslag grundas på Europaparlamentets och rådets beslut nr
1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska
audiovisuella sektorn (Media 2007).
Till de åtgärder som beslutet omfattar hör utveckling av produktionsprojekt.
Syftet med stödet är att göra det lättare för europeiska produktionsbolag att få tillgång till finansiering från
lån/kredit- och finansinstitut genom samfinansiering av delar av kostnaderna för följande:
— Försäkring för audiovisuella produktioner: Modul 1 – Stödja posten ”Försäkring” i en produktionsbudget.
— Slutförandegaranti för produktionen av ett audiovisuellt verk: Modul 2 – Stödja posten ”Slutförandega
ranti” i en produktionsbudget.
— Lån/kredit av finansieringen för produktionen av ett verk: Modul 3 – Stödja posten ”Finansiella kost
nader” i en produktionsbudget.
2. Vem kan söka bidrag?
Denna inbjudan att lämna projektförslag är öppen för europeiska bolag vars verksamhet bidrar till att
ovannämnda mål uppnås, i synnerhet oberoende produktionsbolag inom den audiovisuella sektorn.
Sökande ska vara registrerade i ett av följande länder:
— Europeiska unionens 27 medlemsländer
— EES
— Schweiz och Kroatien.
3. Vilka åtgärder kan få bidrag?
Det föreslagna audiovisuella verket ska
— utgöra en spelfilm, animerad film eller nyskapande dokumentärfilm som till största delen produceras av
bolag som är registrerade i ett av de länder som deltar i programmet Media,
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— produceras med en betydande andel yrkesfolk som är medborgare i stater som deltar i programmet
Media eller som har sin hemvist där.
Projekten får pågå i högst 30 månader.
Denna inbjudan att lämna projektförslag gäller endast projekt som inleds mellan den 1 juli 2011 och 6 juni
2012.
4. Kriterier för tilldelning av bidrag
Ansökningar/stödberättigande projekt utvärderas enligt följande kriterier:
1.

Projekt som beviljats stöd inom ramen för Media för utveckling av enskilda projekt för de största
producentländerna och/eller projektkataloger för länder med liten audiovisuell kapacitet: 25 poäng.

2.

Projekt som beviljats Låneavtal: högst 25 poäng.

2.1 Låneavtal: 20 poäng.
2.2 Utfärdat av ett kredit/låneinstitut inom EU och/eller finansiellt institut baserat i ett annat land än det
sökande produktionsbolaget: 5 poäng.
3.

Projekt från länder med liten audiovisuell kapacitet: 25 poäng.

4.

Projekt från stater som blev EU-medlemmar 2004 eller senare (Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland,
Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien) och Kroatien: 15 poäng.

5.

Projekt med en europeisk dimension: samproduktion med minst ett land som deltar i programmet
Media: högst 10 poäng.

5.1 Samproduktionsavtal: 5 poäng.
5.2 Samproducent(er) från stater som blev EU-medlemmar 2004 eller senare och Kroatien: 2 poäng per
samproducent.
5.3 Samproducent(er) från länder med hög produktionskapacitet/låg produktionskapacitet: 1 poäng per
samproducent.
5.4 Samproducent(er) från länder utanför Mediaprogrammet: 0,5 poäng per samproducent.
Inom ramen för avsatt budget beviljas finansiellt stöd de projekt som fått högst antal poäng enligt ovan
stående tabell.
Efter genomgång av ovanstående förfarande och i det fall flera projekt får samma antal poäng, ska följande
kriterium utvärderas för endast dessa projekt:
Internationell distributionspotential: högst 10 poäng.
— Världsomfattande geografisk distribution med avtal: högst 10 poäng.
— Icke-nationell geografisk distribution med avtal: 5 poäng.
Projekt med världsomfattande distributionsavtal får högst 10 poäng.
5. Budget
Den sammanlagda budget som avsatts till samfinansiering av projekt uppgår till 3 miljoner EUR. Det
ekonomiska stödet får uppgå till högst 50–60 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödbeloppet
uppgår till mellan 5 000 och 50 000 EUR. Högsta stödbelopp uppgår till 50 000 EUR per projekt.
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6. Sista inlämningsdag
Sista dag för att lämna in ansökningar är den
— 6 januari 2012 för projekt med startdatum tidigast den 1 juli 2011.
— 6 juni 2012 för projekt med startdatum tidigast den 1 december 2011.
Ansökningarna ska skickas till följande adress:
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
Endast ansökningar som lämnas in på ett korrekt ifyllt ansökningsformulär, daterat och undertecknat av den
person som är behörig att företräda den sökande organisationen kommer att godtas.
Ansökningar via fax eller e-post kommer att avslås.
7. Fullständig information
Den fullständiga inbjudan att lämna projektförslag samt ansökningsformulären finns på
http://ec.europa.eu/media
Ansökan måste följa bestämmelserna i den fullständiga inbjudan och lämnas in på avsett formulär samt
innehålla samtliga begärda bilagor och upplysningar.
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