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V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
MEDIA 2007
Inbjudan att lämna förslag – EACEA/09/12
Stöd till beställ-video och digital filmdistribution
(2012/C 88/10)
1. Mål och beskrivning
Denna inbjudan att lämna förslag bygger på Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den
15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media
2007).
En av de åtgärder som ska genomföras enligt detta beslut är stöd till beställ-video och digital filmdistribu
tion.
Stödet till beställ-video och digital filmdistribution utgör ett av Media 2007-programmets sätt att se till att
den senaste tekniken och de senaste trenderna inkorporeras i verksamheten hos de organisationer som får
stöd från programmet.
Huvudmålet med detta stöd är att främja skapandet och användandet av kataloger över europeiska verk för
digital distribution över gränserna till en bredare publik och/eller till filmförevisare genom avancerade
distributionstjänster, där digitala säkerhetssystem för skydd av onlineinnehåll integreras vid behov.
2. Vem kan söka bidrag?
Denna inbjudan att lämna förslag riktar sig till europeiska företag som bedriver en verksamhet som bidrar
till målen ovan.
Sökande måste vara etablerade i något av följande länder:
— Europeiska unionens 27 medlemsländer.
— EES-länderna.
— Schweiz.
— Kroatien.
— Bosnien och Hercegovina (förutsatt att förhandlingarna med landet avslutats och att det officiellt deltar i
Media-programmet)
3. Vilka aktiviteter kan få bidrag?
Följande aktiviteter är stödberättigande inom ramen för denna inbjudan att lämna förslag:
1. Beställ-video: tjänster som tillåter enskilda att välja audiovisuella verk från en central server för visning på
en fjärrskärm genom direktuppspelning och/eller nedladdning.

24.3.2012

24.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2. Digital filmdistribution: digital leverans (med godtagbar kommersiell standard) av ”kärninnehåll”, dvs.
långfilmer, tv-filmer eller -serier, kortfilmer (spelfilmer, animerad produktion och dokumentärer) till
biografer för visning (via hårddisk, satellit, online osv.).
Aktiviteten ska pågå i minst tre år.
Nya aktiviteter måste påbörjas mellan den 1 juli 2012 och den 1 mars 2013.
4. Tilldelningskriterier
Varje stödberättigande aktivitet för vilken en ansökan lämnats kommer att utvärderas enligt följande till
delningskriterier:
— Katalog och redaktionell profil (10 %).
— Katalogens europeiska dimension (20 %).
— Den inlämnade affärsmodellens kvalitet och kostnadseffektivitet (20 %).
— Marknadsföringsstrategi (20 %).
— Aktivitetens innovativa aspekter (10 %).
— Grupp- och nätverksbildande dimension (10 %).
— Målpublik och potentiell genomslagskraft (10 %).
5. Budget
Den totala budgeten är 6 725 000 EUR.
Det ekonomiska stödet per aktivitet uppgår till högst 1 000 000 EUR enligt dessa riktlinjer.
Det ekonomiska stödet ges i form av ett bidrag. Det ekonomiska stöd som beviljas kommer inte att
överskrida 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.
EACEA förbehåller sig rätten att dela ut endast en del av de tillgängliga medlen.
6. Sista inlämningsdag
Ansökningarna måste lämnas in till genomförandeorganet (EACEA) senast den 25 juni 2012.
För att godtas måste ansökan göras med hjälp av det officiella ansökningsformuläret och skrivas under av
den person som har rätt att ingå juridiskt bindande överenskommelser å den sökande organisationens
vägnar. Kuvertet måste tydligt märkas:
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/09/12
Ansökningarna ska skickas med rekommenderat brev eller med bud (på sökandens egen bekostnad) till
följande adress:
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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Inga ansökningar tas emot via fax eller e-post.
7. Utförlig information
Ansökningsformulär och detaljerade riktlinjer hittar du på följande webbadress:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm
Ansökan måste utformas enligt samtliga bestämmelser i riktlinjerna och lämnas in på avsett formulär.
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