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MEDIA 2007
Výzva k předkládání návrhů – EACEA/10/12
Podpora provádění pilotních projektů
(2012/C 88/11)
1. Cíle a popis
Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů je založeno na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního
odvětví (MEDIA 2007).
Jedním z opatření, která mají být provedena v rámci tohoto rozhodnutí, je podpora provádění pilotních
projektů.
Tento program může podpořit pilotní projekty s cílem přizpůsobit se vývoji na trhu, přičemž zvláštní důraz
je kladen na zavedení a využití informačních a komunikačních technologií.
2. Způsobilí žadatelé
Toto oznámení je určeno evropským společnostem, jejichž činnosti přispívají k dosažení výše uvedených
cílů.
Žadatelé musí být usazeni v jedné z těchto zemí:
— 27 zemí Evropské unie,
— země EHP,
— Švýcarsko,
— Chorvatsko,
— Bosna a Hercegovina (pod podmínkou dokončení procesu jednání a formalizace účasti této země
v programu MEDIA)
3. Způsobilé činnosti
V rámci této výzvy k předkládání návrhů jsou způsobilé tyto činnosti:
1) Distribuce: nové způsoby vytváření a distribuce evropského audiovizuálního obsahu prostřednictvím
nelineárních služeb.
2) Otevřené prostředí mediální produkce.
3) Distribuce – propagace a marketing: použití webových technik k rozvoji místních filmových společen
ství.
4) „Audiovizuální centrální portál“: rozšíření a zlepšení přístupu a využití strukturovaných informací
o evropském audiovizuálním obsahu ve velkém množství databází.
Činnosti mohou trvat 12, 24 nebo 36 měsíců.
Činnosti musí být zahájeny dne 1. ledna 2013.
4. Kritéria pro udělení grantu
Každá předložená způsobilá činnost bude posouzena na základě následujících kritérií pro udělení grantu:
— vhodnost činnosti s ohledem na cíle programu (20 %),
— evropský rozměr činnosti (20 %),
— jednoznačnost cílů a cílových skupin (15 %),
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— jednoznačnost a soudržnost obecného návrhu činnosti a pravděpodobnost splnění požadovaných cílů
v období vymezeném pro danou činnost (15 %),
— efektivnost nákladů vynaložených na činnost (10 %),
— zkušenost zúčastněných organizací a kvalita plánu řízení činnosti (10 %),
— kvalita a účinnost plánu na šíření výsledků programu (10 %).
5. Rozpočet
Celkový disponibilní rozpočet činí 1 500 000 EUR.
Maximální částka není stanovena.
Finanční příspěvek bude mít formu grantu. Poskytnutý finanční příspěvek nepřesáhne 50 % způsobilých
nákladů.
Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.
6. Uzávěrka pro podání žádostí
Přihlášky musí být podány Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)
nejpozději do 18. června 2012.
Budou přijaty pouze žádosti předložené na předepsaném formuláři žádosti a řádně podepsané osobou
oprávněnou k přijímání právních závazků jménem žádající organizace. Na obálkách musí být jasně uvedeno:
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/10/12
Žádosti musí být zaslány doporučeně nebo kurýrní službou (na náklady žadatele) na tuto adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/10/12
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 03/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Žádosti zaslané faxem nebo elektronickou poštou nebudou přijaty.
7. Podrobné informace
Podrobné pokyny společně s formuláři žádostí jsou k dispozici na této internetové adrese:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/pilot/index_en.htm
Žádosti musí splňovat veškeré podmínky uvedené v pokynech a musí být předloženy na předepsaných
formulářích.
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