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V
(Adviezen)

BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
MEDIA 2007
Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/09/12
Steun voor „video on demand” en digitale filmdistributie
(2012/C 88/10)
1. Doelstellingen en beschrijving
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter onder
steuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007).
Een van de maatregelen die in het kader van dit besluit moeten worden doorgevoerd, betreft steun voor
„video on demand” en digitale filmdistributie.
Het programma voor „video on demand” en digitale filmdistributie vormt een van de manieren waarop het
MEDIA 2007-programma waarborgt dat de meest recente technologieën en tendensen worden geïntegreerd
in de bedrijfspraktijken van begunstigden van het programma.
De belangrijkste doelstelling van dit programma is het verlenen van steun voor het creëren en exploiteren
van catalogi van Europese werken ten behoeve van digitale distributie over de grenzen heen naar een breder
publiek en/of bioscoopexploitanten via geavanceerde distributiediensten, waarbij de noodzakelijke digitale
beveiligingssystemen geïntegreerd zijn ter bescherming van online-inhoud.
2. Subsidiabele aanvragen
Deze aankondiging is bestemd voor Europese bedrijven wier activiteiten een bijdrage leveren aan de voor
noemde doelstellingen.
Gegadigden moeten zijn gevestigd in een van de volgende landen:
— de 27 landen van de Europese Unie,
— de landen van de Europese Economische Ruimte,
— Zwitserland,
— Kroatië,
— Bosnië en Herzegovina (mits de onderhandelingen zijn afgerond en het land formeel deelnemer is
geworden aan het MEDIA-programma).
3. Subsidiabele activiteiten
De volgende activiteiten komen in aanmerking voor deze oproep tot het indienen van voorstellen:
1. Video on Demand (VoD): een dienst die het mensen mogelijk maakt om audiovisuele werken van een
centrale server te selecteren en op een extern beeldscherm te bekijken door streaming en/of downloaden.
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2. Digitale filmdistributie (DCD): digitale levering (volgens een aanvaardbare commerciële norm) van „core
content” (kerninhoud), te weten bioscoopfilms, tv-films of -series en korte films (fictie, tekenfilms en
creatieve documentaires), aan bioscopen voor vertoning (via harddisk, satelliet, online …)
De activiteit moet een periode van ten minste 3 jaar beslaan.
Nieuwe activiteiten moeten tussen 1 juli 2012 en 1 maart 2013 van start gaan.
4. Gunningscriteria
Elke in aanmerking komende activiteit wordt beoordeeld in het licht van onderstaande gunningscriteria:
— Catalogus en redactioneel profiel (10 %)
— Europese dimensie van de catalogus (20 %)
— Kwaliteit en kosteneffectiviteit van het ingediende bedrijfsmodel (20 %)
— Marketingstrategie (20 %);
— Vernieuwende aspecten van de activiteit (10 %)
— Groep- en netwerkvormende dimensie (10 %)
— Doelpubliek en potentiële draagwijdte (10 %)
5. Begroting
De totale beschikbare begroting bedraagt 6 725 000 EUR.
De maximumbijdrage per activiteit uit hoofde van deze richtsnoeren is 1 000 000 EUR.
De financiële bijdrage heeft de vorm van een subsidie. De toegekende financiële bijdrage bedraagt maximaal
50 % van de subsidiabele kosten.
Het Agentschap behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.
6. Termijn voor het indienen van aanvragen
De aanvragen moeten uiterlijk op 25 juni 2012 bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA) worden ingediend.
Alleen aanvragen die met gebruikmaking van het officiële aanvraagformulier zijn ingediend en die naar
behoren ondertekend zijn door de persoon die gemachtigd is om namens de aanvragende organisatie
juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan, worden aanvaard. Op de envelop moet duidelijk worden
vermeld:
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
Aanvragen moeten per aangetekende post of per koeriersdienst (op kosten van de aanvrager) worden
verstuurd naar het onderstaande adres:
Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
Dhr. Constantin DASKALAKIS
BOUR 03/30
Bourgetlaan 1
1049 Brussel
BELGIË

C 88/19

C 88/20

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Per fax of e-mail verstuurde aanvragen worden geweigerd.
7. Nadere informatie
Zie onderstaand internetadres voor gedetailleerde richtsnoeren en het aanvraagformulier:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm
De aanvragen moeten aan alle voorwaarden van de richtsnoeren voldoen en via de daartoe bestemde
formulieren worden ingediend.
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