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MEDIA 2007
Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/10/12
Parama bandomiesiems projektams įgyvendinti
(2012/C 88/11)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas remiantis 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 2007)
įgyvendinimo.
Viena iš šiame Sprendime numatytų priemonių yra remti bandomųjų projektų įgyvendinimą.
Pagal šią programą gali būti remiami bandomieji projektai, kuriais siekiama užtikrinti prisitaikymą prie
rinkos pokyčių, ypač daug dėmesio skiriant informacinių ir ryšių technologijų diegimui ir naudojimui.
2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Šis kvietimas teikti paraiškas skirtas Europos įmonėms, kurių veikla padeda siekti pirmiau nurodytų tikslų.
Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš šių šalių:
— vienoje iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių,
— vienoje iš EEE šalių,
— Šveicarijoje,
— Kroatijoje,
— Bosnijoje ir Hercegovinoje (su sąlyga, kad bus užbaigtas derybų procesas ir įformintas šios šalies daly
vavimas MEDIA programoje).
3. Remtina veikla
Pagal šį kvietimą teikti paraiškas remtina veikla yra ši:
1) platinimas: nauji europinių audiovizualinių kūrinių kūrimo ir platinimo metodai nelinijiniu būdu;
2) atvira žiniasklaidos produkcijos kūrimo aplinka;
3) platinimas – reklama ir rinkodara: ryšio metodų naudojimas vietinėms kino bendruomenėms kurti;
4) audiovizualinių kūrinių portalas: informacijos apie europinius audiovizualinius kūrinius prieinamumui
per daugialypes duomenų bazes ir jos naudojimui praplėsti ir pagerinti.
Veikla gali trukti 12, 24 ar 36 mėnesius.
Veiklą būtina pradėti 2013 m. sausio 1 d.
4. Vertinimo kriterijai
Kiekvienas pateiktas reikalavimus atitinkantis veiksmas bus vertinamas pagal šiuos paramos skyrimo krite
rijus:
— veiklos svarba siekiant programos tikslų (20 %),
— veiklos svarba Europos mastu (20 %),
— iškeltų tikslų ir tikslinių grupių aiškumas (15 %),
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— bendras veiklos struktūros aiškumas ir nuoseklumas ir tikimybė pasiekti užsibrėžtus tikslus per numatytą
laikotarpį (15 %),
— lėšų panaudojimo efektyvumas (10 %),
— dalyvaujančių organizacijų patirtis ir veiklos valdymo plano kokybė (10 %),
— rezultatų sklaidos plano kokybė ir efektyvumas (10 %).
5. Biudžetas
Bendra biudžeto suma – 1,5 mln. EUR.
Didžiausia galima skirtinos paramos suma nenustatyta.
Finansinė parama bus teikiama kaip dotacija. Finansinės paramos suma negali viršyti 50 % visų remtinų
išlaidų.
Agentūra pasilieka teisę nepaskirstyti visų turimų lėšų.
6. Galutinė paraiškų pateikimo data
Paraiškos teikiamos vykdomajai įstaigai (EACEA) ne vėliau kaip iki 2012 m. birželio 18 d.
Priimamos tik paraišką teikiančios įmonės vardu teisiškai įsipareigoti galinčio asmens pasirašytos užpildytos
oficialios paraiškos formos. Ant voko būtina aiškiai užrašyti:
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/10/12
Paraiškos turi būti siunčiamos registruotu paštu arba per kurjerį (už siuntimą moka pareiškėjas) šiuo 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
Faksu ar elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos bus atmestos.
7. Išsami informacija
Išsamias paraiškų pildymo gaires ir paraiškos formas galima rasti internete šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/pilot/index_en.htm
Paraiškos turi būti parengtos laikantis visų gairėse nustatytų reikalavimų ir pateiktos nurodyta forma.
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