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EUROOPA KOMISJON
MEDIA 2007
Konkursikutse – EACEA/09/12
Nõudevideo ja digitaalse kinolevi toetamine
(2012/C 88/10)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Konkursikutse teate alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsus nr
1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007).
Üks käesoleva otsuse meede on nõudevideo ja digitaalse kinolevi toetamine.
Nõudevideo ja digitaalse kinolevi toetamise abil tagatakse MEDIA 2007 programmi raames uusimate
tehnoloogiate ja suundumuste lisamine programmi toetuse saajate tegevusse.
Toetuse põhieesmärk on toetada selliste Euroopa teoste kataloogide loomist ja kasutamist, mida levitatakse
digitaalselt üle riigipiiride laiemale avalikkusele ja/või kinolevile uute levitamisteenuste kaudu, kaasates
vajadusel digitaalseid turbesüsteeme veebisisu kaitsmiseks.
2. Toetuskõlblikud taotlejad
Teade on mõeldud Euroopa ettevõtjatele, kelle tegevus vastab ülalkirjeldatud eesmärkidele.
Taotlejate tegevuskoht peab olema ühes järgmistest riikidest:
— 27 Euroopa Liidu riiki;
— Euroopa Majanduspiirkonna riigid;
— Šveits;
— Horvaatia;
— Bosnia ja Hertsegoviina (tingimusel, et läbirääkimised lõpetatakse ja kõnealuse riigi osalemine MEDIA
programmis kinnitatakse ametlikult).
3. Toetuskõlblik tegevus
Konkursikutse toetuskõlblik tegevus on järgmine:
1) nõudevideo: teenus, mis võimaldab inimestel valida keskserverist audiovisuaalteoseid vaatamiseks kaugekraanil striimingu ja/või allalaadimise teel;
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2) digitaalne kinolevi: nõuetekohasele kaubanduslikule standardile vastava põhisisu, näiteks mängu-, telefil
mide või sarjade, lühifilmide (mängu-, anima- ja dokumentaalfilmide) digitaalne edastamine kinodele
avalikuks linastamiseks (kõvakettalt, satelliidi kaudu või veebi kaudu jms).
Tegevuse minimaalne kestus on 3 aastat.
Uued tegevused peavad algama vahemikus 1. juulist 2012–1. märtsini 2013.
4. Toetuse andmise kriteeriumid
Iga toetuskõlblikku tegevust hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:
— kataloog ja tutvustus (10 %);
— kataloogi Euroopa mõõde (20 %);
— esitatud ärimudeli kvaliteet ja kulutasuvus (20 %);
— turustusstrateegia (20 %);
— tegevuse uuenduslikkus (10 %);
— gruppide ja võrkude loomise mõõde (10 %);
— sihtauditoorium ja võimalik mõju (10 %).
5. Eelarve
Kogueelarve on 6 725 000 eurot.
Käesolevate suuniste järgi on maksimumtoetus ühe tegevuse kohta 1 000 000 eurot.
Rahaline toetus eraldatakse stipendiumina. Eraldatav rahaline toetus ei tohi ületada 50 % abikõlblikest
kuludest.
Täitevasutusel on õigus jätta osa olemasolevatest rahalistest vahenditest määramata.
6. Taotluste esitamise tähtaeg
Taotlused tuleb esitada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele hiljemalt 25. juuniks
2012.
Vastu võetakse ainult ametlikul avalduse vormil esitatud avaldused, mille on nõuetekohaselt allkirjastanud
isik, kellel on volitus võtta taotluse esitanud asutuse nimel õiguslikult siduvaid kohustusi. Ümbrikul peab
olema selge märge:
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
Taotlused tuleb saata tähitud kirja või kulleriteenusega (taotleja kulul) järgmisel aadressil:
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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Faksi või e-postiga saadetud taotlusi vastu ei võeta.
7. Üksikasjalik teave
Üksikasjalik juhend koos taotlusvormidega on järgmisel internetiaadressil:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm
Taotlus peab olema kooskõlas juhendis sätestatud tingimustega ja see tuleb esitada ettenähtud taotlusvormil.
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