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(Anunțuri)

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIA EUROPEANĂ
MEDIA 2007
Cerere de propuneri – EACEA/09/12
Sprijin pentru video la cerere și distribuție cinematografică digitală
(2012/C 88/10)
1. Obiective și descriere
Prezentul anunț pentru o cerere de propuneri are la bază Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin
pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007).
Una dintre măsurile care trebuie pusă în aplicare în baza acestei decizii este sprijinirea sistemului de video la
cerere și distribuție cinematografică digitală.
Sistemul de video la cerere și distribuție cinematografică digitală constituie una dintre modalitățile prin care
programul MEDIA 2007 se asigură că cele mai recente tehnologii și tendințe sunt introduse în activitățile
beneficiarilor programului.
Principalul obiectiv al acestui sistem este sprijinirea creării și exploatării de cataloage de opere europene
destinate distribuției digitale transfrontaliere către un public mai larg și/sau pentru proiecție în cinematografe
prin servicii de distribuție avansate, care integrează, acolo unde este necesar, sisteme de securitate digitale
pentru a proteja conținutul online.
2. Solicitanți eligibili
Prezentul anunț se adresează întreprinderilor europene ale căror activități contribuie la realizarea obiectivelor
menționate anterior.
Solicitanții trebuie să aibă sediul într-una din următoarele țări:
— cele 27 de țări ale Uniunii Europene
— țările SEE
— Elveția
— Croația
— Bosnia și Herțegovina (cu condiția finalizării procesului de negociere și a formalizării participării acestei
țări la programul MEDIA)
3. Acțiuni eligibile
Următoarele acțiuni sunt eligibile în baza prezentei cereri de propuneri:
1. video la cerere (video-on-demand, VoD): serviciu care permite persoanelor fizice să selecteze opere
audiovizuale de pe un server central pentru vizualizare, prin flux continuu (streaming) și/sau descărcare,
pe un ecran aflat la distanță;
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2. distribuție cinematografică digitală (DCD): livrare digitală (la un standard comercial acceptabil) de
„conținut de bază”, și anume filme de lung metraj, filme de televiziune sau seriale, scurt-metraje (ficțiune,
animație și documentare creative) către întreprinderi cinematografice (pe disc dur, prin satelit, online …).
Durata acțiunii trebuie să fie de minimum 3 ani.
Acțiunile trebuie să înceapă între 1 iulie 2012 și 1 martie 2013.
4. Criterii de atribuire
Fiecare acțiune eligibilă înaintată va fi evaluată ținând cont de următoarele criterii de atribuire:
— catalogul și linia editorială (10 %);
— dimensiunea europeană a catalogului (20 %);
— calitatea și rentabilitatea modelului de activitate depus (20 %);
— strategia de marketing (20 %);
— aspecte inovatoare ale acțiunii (10 %);
— dimensiunea de grup și de rețea (10 %);
— publicul vizat și impactul potențial (10 %).
5. Bugetul
Bugetul total disponibil este de 6 725 000 EUR.
Contribuția maximă pe acțiune este de 1 000 000 EUR.
Contribuția financiară va lua forma unei subvenții. Contribuția financiară acordată nu va depăși 50 % din
costurile eligibile.
Agenția își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.
6. Termenul de depunere a propunerilor
Propunerile trebuie trimise Agenției Executive (EACEA) până la 25 iunie 2012.
Vor fi acceptate numai propunerile depuse prin intermediul formularului de cerere oficial și semnate în mod
corespunzător de persoana autorizată să încheie angajamente obligatorii din punct de vedere juridic în
numele organizației solicitante. Pe plic se va menționa clar:
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
Propunerile trebuie trimise prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat (pe cheltuiala solicitan
tului) la următoarea adresă:
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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Cererile trimise prin fax sau e-mail vor fi respinse.
7. Informații complete
Ghidul detaliat și formularele de cerere sunt disponibile la următoarea adresă de internet:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm
Propunerile trebuie să îndeplinească toate cerințele ghidului și să fie depuse prin intermediul formularelor
puse la dispoziție.
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