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V
(Становища)

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
МЕДИА 2007
Покана за представяне на предложения — EACEA/09/12
Подкрепа за „видео по заявка и дигитално киноразпространение“
(2012/C 88/10)
1. Цели и описание
Настоящото обявление за покана за представяне на предложения е 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 аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007).
Една от мерките, които следва да бъдат въведени съгласно това решение, е подпомагането на „видео по заявка
и дигитално киноразпространение“.
Схемата „видео по заявка и дигитално киноразпространение“ е един от начините, по които програмата
МЕДИА 2007 гарантира, че най-новите технологии и тенденции са въведени в работната практика на
бенефициентите по програмата.
Основната цел на тази схема е да подпомогне създаването и експлоатацията на каталози с европейски
произведения, които да се разпространяват по дигитален път на международно ниво до по-широк кръг
зрители и/или до киноразпространителите посредством модерни услуги за разпространение, включващи,
където е необходимо, дигитални системи за сигурност с цел защита на онлайн съдържание.
2. Допустими кандидати
Настоящата покана е насочена към европейски дружества, чиято дейност способства постигането на горепо
сочените цели.
Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни:
— 27-те държави-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕИП,
— Швейцария,
— Хърватия,
— Босна и Херцеговина (при условие че се финализира преговорният процес и се официализира участието на
тази страна в програмата МЕДИА)
3. Допустими проекти
В съответствие с настоящата покана за представяне на предложения са допустими следните проекти:
1. Видео по заявка (VoD): услуга, даваща възможност на потребителите да избират аудио-визуални
произведения от централен сървър, които да гледат дистанционно чрез стрийминг и/или изтегляне;
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2. Дигитално киноразпространение (DCD): дигитална доставка (с приемлив търговски стандарт) на „основно
съдържание“, т.е. игрални филми, телевизионни филми и сериали, късометражни филми (игрални,
анимационни или творчески документални филми) в кината за прожектиране (чрез хард диск, сателит,
онлайн …).
Минималната продължителност на проектите е 3 години.
Новите проекти трябва да започнат между 1 юли 2012 и 1 март 2013 г.
4. Критерии за възлагане
Всеки подаден допустим проект ще бъде оценен в съответствие със следните критерии за възлагане:
— каталог и редакторска политика (10 %),
— европейско измерение на каталога (20 %),
— качество и ефективност на разходите за представения бизнес модел (20 %),
— маркетингова стратегия (20 %),
— иновационни аспекти на проекта (10 %),
— измерение във връзка с групиране и свързване в мрежа (10 %),
— целева аудитория и потенциално въздействие (10 %).
5. Бюджет
Общият наличен бюджет е 6 725 000 EUR.
Максималното участие по проект съгласно тези насоки е 1 000 000 EUR.
Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на безвъзмездни средства. Финансовото участие не
може да надхвърля 50 % от допустимите разходи.
Агенцията си запазва правото да не разпредели всички налични средства.
6. Краен срок за подаване на заявления
Заявленията се подават до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 25 юни 2012 г.
Приемат се единствено заявления, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, надлежно
подписан от лицето, упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация.
Пликовете трябва да съдържат ясно обозначение:
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
Заявленията трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща или чрез куриерска услуга (на разноски на
заявителя) на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 03/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Не се приемат заявления, изпратени по факс или електронна поща.
7. Подробна информация
Пълният текст на указанията, както и формулярите за кандидатстване, са достъпни на следния адрес в
интернет:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm
Заявленията трябва да отговарят на всички условия, определени в указанията, и да бъдат подадени чрез
предвидените за целта формуляри.
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