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V
(Oznámení)

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
MEDIA 2007
Výzva k předkládání návrhů – EACEA/09/12
Podpora video-on-demand a distribuce digitálního kina
(2012/C 88/10)
1. Cíle a popis
Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů je založeno na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního
odvětví (MEDIA 2007).
Jedním z opatření, která mají být provedena v rámci tohoto rozhodnutí, je podpora provádění videa na
vyžádání (video-on-demand, VOD) a distribuce digitálního kina.
Video-on-demand a schéma distribuce digitálního kina představují jeden ze způsobů, jak program MEDIA
2007 zajišťuje, aby příjemci programu do svých obchodních postupů zahrnuli nejvyspělejší technologie
a trendy.
Hlavním účelem tohoto schématu je podporovat vytváření a využívání katalogů evropských děl, aby byla
distribuována digitálně bez ohledu na hranice jednotlivých zemí širšímu okruhu posluchačů a/nebo
provozovatelům kin prostřednictvím pokročilých distribučních služeb, které v případě potřeby na ochranu
obsahu poskytovaného on-line integrují digitální bezpečnostní systém.
2. Způsobilí žadatelé
Toto oznámení je určeno evropským společnostem, jejichž činnosti přispívají k dosažení výše uvedených
cílů.
Žadatelé musejí být usazeni v jedné z těchto zemí:
— 27 zemí Evropské unie,
— země EHP,
— Švýcarsko,
— Chorvatsko,
— Bosna a Hercegovina (pod podmínkou dokončení procesu jednání a formalizace účasti této země
v programu MEDIA)
3. Způsobilé činnosti
V rámci této výzvy k předkládání návrhů jsou způsobilé tyto činnosti:
1. Video-on-demand (VoD): služba umožňující jednotlivcům vybrat si audiovizuální díla z centrálního
serveru a zhlédnout je na vzdálené obrazovce přímo (streaming) nebo po stáhnutí.
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2. Distribuce digitálního kina (DCD): digitální poskytování (v přijatelné komerční kvalitě) tzv. základního
filmového materiálu, tj. celovečerních filmů, televizních filmů nebo seriálů, krátkometrážních filmů
(hraných, kreslených a tvůrčích dokumentárních) pro uvádění v kinech (prostřednictvím pevného disku,
družice, distribuce on-line…).
Činnost bude trvat nejméně 3 roky.
Nové činnosti musejí být zahájeny mezi 1. červencem 2012 a 1. březnem 2013.
4. Kritéria pro udělení grantu
Každá předložená způsobilá činnost bude posouzena na základě následujících kritérií pro udělení grantu:
— katalog a redakční linie (10 %),
— evropský rozměr katalogu (20 %),
— kvalita a efektivnost nákladů předloženého podnikatelského modelu (20 %),
— marketingová strategie (20 %),
— inovativnost činnosti (10 %),
— přínosy z hlediska budování sítí a seskupení (10 %),
— cílové publikum a možný přínos (10 %).
5. Rozpočet
Celkový rozpočet, který je k dispozici, činí 6 725 000 EUR.
Maximální částka pro jednu činnost podle těchto pokynů činí 1 000 000 EUR.
Finanční příspěvek bude mít formu grantu. Poskytnutý finanční příspěvek nepřesáhne 50 % způsobilých
nákladů.
Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.
6. Uzávěrka pro podání žádostí
Přihlášky musejí být podány Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)
nejpozději do 25. června 2012.
Budou přijaty pouze žádosti předložené na předepsaném formuláři žádosti a řádně podepsané osobou
oprávněnou k přijímání právních závazků jménem žádající organizace. Na obálkách musí být jasně uvedeno:
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
Žádosti musejí být zaslány doporučeně nebo kurýrní službou (na náklady žadatele) na tuto adresu:
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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Žádosti zaslané faxem nebo elektronickou poštou nebudou přijaty.
7. Podrobné informace
Podrobné pokyny společně s formuláři žádostí jsou k dispozici na této internetové adrese:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm
Žádosti musejí splňovat veškeré podmínky uvedené v pokynech a musejí být předloženy na předepsaných
formulářích.
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