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ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

EURÓPSKA KOMISIA
MEDIA 2007
Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/09/12
Podpora videa na požiadanie a distribúcie digitálneho filmu
(2012/C 88/10)
1. Ciele a Opis
Toto oznámenie o výzve na predkladanie návrhov sa zakladá na rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho
sektoru (MEDIA 2007).
Jedným z opatrení, ktoré sa má zaviesť podľa tohto rozhodnutia, je podpora videa na požiadanie a distri
búcie digitálneho filmu.
Plán týkajúci sa videa na požiadanie a distribúcie digitálneho filmu predstavuje jeden zo spôsobov, ako
prostredníctvom programu MEDIA 2007 zabezpečiť začlenenie najnovších technológií a trendov do
obchodných postupov príjemcov programu.
Hlavným cieľom tohto plánu je podpora tvorby a využitia katalógov európskych diel na ich digitálnu
cezhraničnú distribúciu pre širšie publikum a/alebo subjektom premietajúcim filmy prostredníctvom progre
sívnych distribučných služieb, ktoré podľa potreby použijú zabezpečovacie systémy na digitálne filmy
s cieľom ochrany online obsahu.
2. Oprávnení žiadatelia
Oznámenie je určené európskym spoločnostiam, ktorých činnosti prispievajú k uvedeným cieľom.
Uchádzači musia mať sídlo v jednej z týchto krajín:
— 27 krajín Európskej únie,
— krajiny EHP,
— Švajčiarsko,
— Chorvátsko,
— Bosna a Hercegovina (pod podmienkou dokončenia procesu rokovaní a formalizácie účasti tejto krajiny
na programe MEDIA).
3. Oprávnené činnosti
V rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sú oprávnené tieto činnosti:
1. Video na požiadanie: služba, ktorá jednotlivcom umožňuje vybrať si audiovizuálne diela z centrálneho
servera prostredníctvom streamovania a/alebo prevzatia a prezrieť si ich na vzdialenej obrazovke.
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2. Distribúcia digitálneho filmu: poskytovanie digitálnych verzií tzv. základného filmového materiálu (do
určitého prijateľného komerčného štandardu), ako sú celovečerné filmy, televízne filmy alebo seriály,
krátke filmy (hrané, animované a dokumentárne filmy) pre kiná na premietanie (prostredníctvom
pevného disku, satelitu, online …)
Činnosť trvá minimálne 3 roky.
Nové činnosti sa musia začať v období od 1. júla 2012 do 1. marca 2013.
4. Kritériá na udelenie grantu
Každá predložená oprávnená činnosť bude posudzovaná podľa týchto kritérií:
— katalóg a vydavateľské aspekty (10 %),
— európsky rozmer katalógu (20 %),
— kvalita predloženého obchodného modelu a rentabilita nákladov (20 %)
— marketingová stratégia (20 %),
— inovačné aspekty činnosti (10 %),
— miera vytvárania sietí a združovania (10 %),
— vplyv na cieľové publikum a potenciál (10 %).
5. Rozpočet
Celkový dostupný rozpočet je 6 725 000 EUR.
V rámci týchto usmernení maximálna výška príspevku na jednu činnosť predstavuje 1 000 000 EUR.
Finančný príspevok bude vo forme grantu. Pridelený finančný príspevok neprekročí 50 % oprávnených
nákladov.
Agentúra si vyhradzuje právo na nepridelenie všetkých dostupných finančných prostriedkov.
6. Lehota na predkladanie žiadostí
Žiadosti musia byť predložené výkonnej agentúre (EACEA) najneskôr 25. júna 2012.
Akceptované budú iba žiadosti podané na oficiálnom formulári žiadosti, riadne podpísané osobou, ktorá je
oprávnená právne zastupovať žiadajúcu organizáciu. Na obálke musí byť jasne uvedené:
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
Žiadosti musia byť poslané doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou (na náklady žiadateľa) na ďalej
túto 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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Žiadosti poslané faxom alebo elektronickou poštou budú zamietnuté.
7. Ďalšie informácie
Podrobné usmernenia a formuláre žiadostí sa nachádzajú na tejto internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm
Žiadosti musia byť v súlade so všetkými podmienkami uvedenými v usmerneniach a musia byť podané na
príslušných poskytnutých formulároch.
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