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Pilottihankkeiden toteuttamiseen myönnettävä tuki
(2012/C 88/11)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntöilmoitus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 päivänä marraskuuta 2006
tekemään päätökseen N:o 1718/2006/EY Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta
(MEDIA 2007).
Yksi tämän päätöksen puitteissa toteutettavista toimista on pilottihankkeiden toteuttamisen tukeminen.
Ohjelman avulla voidaan tukea pilottihankkeita niiden mukauttamiseksi markkinoiden kehitykseen; erityi
sesti painotetaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa ja hyödyntämistä.
2. Tukikelpoiset hakijat
Ilmoitus on suunnattu sellaisille eurooppalaisille yrityksille, joiden toiminta tukee edellä mainittujen tavoit
teiden saavuttamista.
Hakijan toimipaikan on oltava jossakin seuraavista maista:
— Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota
— ETA-maat
— Sveitsi
— Kroatia
— Bosnia ja Herzegovina (sillä ehdolla, että neuvotteluprosessi saadaan päätökseen ja tämän maan osallis
tuminen MEDIA-ohjelmaan virallistetaan)
3. Tukikelpoiset toimet
Tämän ehdotuspyynnön puitteissa katsotaan tukikelpoisiksi seuraavat toimet:
1. Levitys: uudet tavat tuottaa ja levittää eurooppalaista audiovisuaalista sisältöä ei-lineaaristen palvelujen
avulla.
2. Avoin mediatuotantoympäristö
3. Levitys – myynninedistäminen ja markkinointi: verkkoteknologian käyttö paikallisten elokuvayhteisöjen
kehittämiseksi.
4. ”Audiovisual Junction Portal”: laajentaa ja parantaa eurooppalaista audiovisuaalista sisältöä koskevan
useiden tietokantojen sisältämän tiedon saatavuutta ja hyödyntämistä.
Toimien kesto voi olla 12, 24 tai 36 kuukautta.
Toimien on alettava 1 päivänä tammikuuta 2013.
4. Myöntämisperusteet
Kukin tukikelpoinen toimi arvioidaan seuraavien myöntämiskriteerien mukaisesti:
— Toiminnan merkitys ohjelman tavoitteiden kannalta (20 %)
— toiminnan eurooppalainen ulottuvuus (20 %)
— Tavoitteiden ja kohderyhmien selkeys (15 %)
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— Toimen yleisen suunnittelun selkeys ja yhdenmukaisuus sekä sen todennäköisyys, että halutut tavoitteet
saavutetaan toimen keston aikana (15 %)
— Toimen kustannustehokkuus (10 %)
— Mukana olevien organisaatioiden kokemus sekä toimen hallintasuunnitelman laatu (10 %)
— Tulosten jakamista koskevan suunnitelman laatu ja toimivuus (10 %)
5. Talousarvio
Koko käytettävissä oleva budjetti on 1,5 miljoonaa EUR.
Tuelle ei ole enimmäismäärää.
Rahoitustuki on avustus. Myönnettävä rahallinen tuki ei voi missään tapauksessa olla enempää kuin 50
prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Virasto varaa itselleen oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.
6. Hakemusten toimittamisen määräaika
Hakemukset on lähetettävä toimeenpanovirastoon (EACEA) viimeistään 18 päivänä kesäkuuta 2012.
Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että se toimitetaan virallista hakulomaketta käyttäen sellaisen henki
lön allekirjoittamana, jolla on oikeus tehdä oikeudellisesti sitovia sitoumuksia organisaation puolesta. Kirje
kuoreen on merkittävä selkeästi:
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/10/12
Hakemukset on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai kuriiripalvelun välityksellä (hakijan omalla kustannuksella)
seuraavaan osoitteeseen:
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
Sähköpostin tai faksin välityksellä toimitetut hakemukset hylätään.
7. Tarkemmat tiedot
Yksityiskohtaiset ohjeet sekä hakulomakkeet ovat Internet-osoitteessa
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/pilot/index_en.htm
Hakemusten on oltava kaikkien ohjeissa esitettyjen vaatimusten mukaisia, ja ne on toimitettava tähän
tarkoitukseen varattuja lomakkeita käyttäen.

24.3.2012

