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V
(Objave)

UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
MEDIA 2007
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/09/12
Podpora shemi „Video na zahtevo in digitalna kinematografska distribucija“
(2012/C 88/10)
1. Cilji in opis
To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropsko avdiovizualno področje
(MEDIA 2007).
Med ukrepi, ki jih določa navedeni sklep, je podpora shemi Video na zahtevo in digitalna kinematografska
distribucija.
Shema Video na zahtevo in digitalna kinematografska distribucija je eden od načinov, s katerim program
MEDIA 2007 zagotavlja, da so v poslovne prakse prejemnikov sredstev programa vključeni najnovejše
tehnologije in trendi.
Glavni cilj sheme je podpreti pripravo in uporabo katalogov evropskih del in za njihovo digitalno razširjanje
širšemu občinstvu prek meja in/ali kinematografskim prikazovalcem s pomočjo naprednih distribucijskih
storitev, ki po potrebi vključujejo digitalne varnostne sisteme za zaščito spletne vsebine.
2. Upravičeni kandidati
To obvestilo je namenjeno evropskim podjetjem, katerih dejavnost prispeva k uresničitvi navedenih ciljev.
Kandidati morajo imeti sedež:
— v eni od 27 držav Evropske unije,
— v eni od držav EGP,
— v Švici,
— na Hrvaškem,
— v Bosna in Hercegovina (če bodo pogajanja zaključena, sodelovanje te države v programu MEDIA pa
formalizirano).
3. Upravičene dejavnosti
V skladu s tem razpisom za zbiranje predlogov so upravičene naslednje dejavnosti:
1. video na zahtevo (VoD): storitev, ki posameznikom omogoča, da na osrednjem strežniku izberejo
avdiovizualna dela za ogled na oddaljenem zaslonu prek pretoka in/ali prenosa;
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2. digitalne kinematografske distribucije (DCD): digitalna distribucija (v sprejemljivem komercialnem stan
dardu) „temeljnih vsebin“, tj. celovečernih igranih filmov, televizijskih filmov ali nadaljevank, kratkih
filmov (igranih, animiranih in ustvarjalnih dokumentarnih filmov), kinematografom za prikazovanje v
kinodvoranah (prek trdega diska, satelita, spleta …).
Dejavnosti morajo trajati najmanj tri leta.
Nove dejavnosti se morajo začeti izvajati med 1. julija 2012 in 1. marca 2013.
4. Merila za dodelitev
Vsaka predložena upravičena dejavnost bo ocenjena po naslednjih merilih za dodelitev:
— katalog in založniške opombe (10 %),
— evropska razsežnost kataloga (20 %),
— kakovostna in cenovna ustreznost predloženega poslovnega modela (20 %),
— marketinška strategija (20 %),
— inovativni vidiki dejavnosti (10 %),
— razsežnost združevanja in vzpostavljanja mrež (10 %),
— ciljno občinstvo in morebiten vpliv (10 %).
5. Proračun
Skupni proračun znaša 6 725 000 EUR.
Najvišji znesek finančne podpore za posamezno dejavnost znaša v skladu s temi smernicami
1 000 000 EUR.
Finančni prispevek bo dodeljen v obliki dotacije. Dodeljena finančna podpora v nobenem primeru ne sme
presegati 50 % upravičenih stroškov.
Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.
6. Rok za predložitev vlog
Vloge je treba poslati Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)
najkasneje do 25. junija 2012.
Upoštevane bodo samo vloge, predložene na uradnem prijavnem obrazcu s podpisom osebe, ki je pooblaš
čena, da v imenu organizacije kandidatke prevzame pravno zavezujoče obveznosti. Na ovojnici mora biti
jasno navedeno:
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
Vloge je treba poslati s priporočeno ali kurirsko pošto (na kandidatove stroške) na naslednji naslov:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
g. Constantin DASKALAKIS
BOUR 03/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Vloge, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, bodo zavrnjene.
7. Dodatne informacije
Podrobna navodila in prijavni obrazci so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm
Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi navodili in predložene na za to predvidenih obrazcih.
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