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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
MEDIA 2007
Aicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/09/12
Atbalsts “Video pēc pieprasījuma un Digitālā kino izplatīšana”
(2012/C 88/10)
1. Mērķi un apraksts
Šis paziņojums par aicinājumu iesniegt priekšlikumus ir balstīts uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu
Nr. 1718/2006/EK (2006. gada 15. novembris) par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā
nozarē (MEDIA 2007).
Viens no saskaņā ar šo lēmumu īstenojamajiem pasākumiem ir atbalstīt video pēc pieprasījuma un digitālā
kino izplatīšanu.
Video pēc pieprasījuma un digitālā kino izplatīšanas shēma ir viens no veidiem, kā ar MEDIA 2007
programmas palīdzību jaunās tehnoloģijas un tendences tiek ieviestas programmas labuma guvēju praksē.
Šīs shēmas galvenais mērķis ir atbalstīt Eiropas darbu katalogu izveidi un to izmantošanu, ko paredzēts
izplatīt elektroniskā veidā plašākai auditorijai un/vai kino demonstrētājiem, izmantojot modernizētus izpla
tīšanas pakalpojumus, integrējot pēc vajadzības digitālās drošības sistēmas, lai aizsargātu tiešsaistes saturu.
2. Atbilstīgie pretendenti
Šis paziņojums paredzēts Eiropas uzņēmumiem, kuru darbības vērstas uz iepriekšminētajiem mērķiem.
Pretendentiem jābūt reģistrētiem kādā no šīm valstīm:
— Eiropas Savienības 27 dalībvalstis,
— EEZ valstis,
— Šveice,
— Horvātija,
— Bosnija un Hercegovina (ar nosacījumu, ka tiek pabeigts sarunu process un oficiāli apstiprināta šīs valsts
dalība MEDIA programmā).
3. Atbilstīgās darbības
Šādas darbības ir atbilstīgas saskaņā ar šo aicinājumu iesniegt priekšlikumus:
1. Video pēc pieprasījuma (VoD): pakalpojums, kas ļauj lietotājiem izvēlēties audiovizuālus darbus no
centrālā servera un, straumējot un/vai lejuplādējot, skatīties uz attālināta ekrāna.
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2. Digitālā kino izplatīšana (DCD): “galvenā satura”, proti, mākslas filmu, (mākslas, animācijas un doku
mentālo) televīzijas filmu vai seriālu digitālā piegāde (ievērojot pieņemamu komerciālu standartu) kino
teātriem demonstrēšanai (izmantojot cietos diskus, satelītus, tiešsaisti utt.).
Darbību ilgums būs minimums 3 gadi.
Jaunas darbības jāuzsāk no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 1. martam.
4. Atbalsta piešķiršanas kritēriji
Katra iesniegtā atbilstīgā darbība tiks novērtēta saskaņā ar šādiem piešķiršanas kritērijiem:
— katalogs un publikācijas redakcijas virzība (10 %),
— katalogā atspoguļotais Eiropas aspekts (20 %),
— iesniegtā uzņēmējdarbības modeļa kvalitāte un rentabilitāte (20 %),
— tirdzniecības stratēģija (20 %),
— darbībā ietverti jauni aspekti (10 %),
— grupēšanas un tīklošanas aspekts (10 %),
— mērķauditorija un potenciālā ietekme (10 %).
5. Budžets
Kopējais atvēlētais budžets ir EUR 6 725 000.
Maksimālais ieguldījums uz vienu darbību saskaņā ar šīm vadlīnijām ir EUR 1 000 000.
Finanšu ieguldījums būs dotācija. Piešķirtais finanšu ieguldījums nepārsniegs 50 % no atbilstīgajām izmak
sām.
Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visu pieejamo finansējumu.
6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pieteikumi jāiesniedz Izpildaģentūrai (EACEA) ne vēlāk kā 2012. gada 25. jūnijā.
Tiks pieņemti tikai tie pieteikumi, kas izpildīti oficiālajā pieteikumu veidlapā, tos likumīgi parakstījusi
persona, kura ir tiesīga stāties juridiski saistošās saistībās pieteicējas organizācijas vārdā. Uz aploksnes skaidri
jānorāda:
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
Pieteikumi jānosūta ar ierakstītu sūtījumu vai kurjeru (pieteikuma iesniedzējam pašam jāmaksā ar pasta/
kurjera pakalpojumu) uz šo adresi:
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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Pieteikumi, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, tiks noraidīti.
7. Pilna informācija
Sīki izstrādātas vadlīnijas, kā arī pieteikuma veidlapas ir pieejamas šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm
Pieteikumiem jāatbilst norādījumu prasībām, un tie jāiesniedz, aizpildot sniegtās pieteikuma veidlapas.
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