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MEDIA 2007
Cerere de propuneri – EACEA/10/12
Sprijin pentru punerea în aplicare a proiectelor-pilot
(2012/C 88/11)
1. Obiective și descriere
Prezentul anunț pentru o cerere de propuneri are la bază Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin
pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007).
Una dintre măsurile care trebuie puse în aplicare în baza acestei decizii este sprijinirea punerii în aplicare de
proiecte-pilot.
Programul poate sprijini proiecte-pilot pentru a asigura adaptarea la evoluțiile pieței, punând accent deosebit
pe introducerea și utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor.
2. Solicitanți eligibili
Prezentul anunț se adresează societăților europene ale căror activități contribuie la realizarea obiectivelor
menționate anterior.
Solicitanții trebuie să aibă sediul în una dintre următoarele țări:
— cele 27 de țări ale Uniunii Europene;
— țările SEE;
— Elveția;
— Croația;
— Bosnia și Herțegovina (cu condiția finalizării procesului de negociere și a formalizării participării acestei
țări la programul MEDIA).
3. Acțiuni eligibile
Următoarele acțiuni sunt eligibile în baza prezentei cereri de propuneri:
1. distribuție: noi modalități de creare și distribuire a conținutului audiovizual european prin servicii
neliniare;
2. mediu deschis de producție media;
3. distribuție – promovare și marketing: utilizarea tehnicilor web pentru crearea de comunități cinemato
grafice locale;
4. „Audiovisual Junction Portal” (Portal audiovizual de joncțiune): extinderea și îmbunătățirea accesului și
exploatarea informațiilor structurate ale conținutului audiovizual european prin baze multiple de date.
Durata maximă a acțiunilor este de 12, 24 sau 36 de luni.
Acțiunile trebuie să înceapă la 1 ianuarie 2013.
4. Criterii de atribuire
Fiecare acțiune eligibilă înaintată va fi evaluată ținând cont de următoarele criterii de atribuire:
— relevanța activității în ceea ce privește obiectivele programului (20 %);
— dimensiunea europeană a activității (20 %);
— claritatea obiectivelor și categoriile vizate (15 %);
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— claritatea și consecvența în concepția generală a acțiunii și probabilitatea atingerii obiectivelor stabilite în
perioada desfășurării acțiunii (15 %);
— rentabilitatea acțiunii din punct de vedere financiar (10 %);
— experiența organizațiilor participante și calitatea planului de gestionare a acțiunii (10 %);
— calitatea și rentabilitatea planului pentru diseminarea rezultatelor (10 %).
5. Bugetul
Bugetul total disponibil este de 1,5 milioane EUR.
Nu s-a stabilit o sumă maximă.
Contribuția financiară va fi sub forma unei subvenții. Contribuția financiară acordată nu va depăși 50 % din
costurile eligibile.
Agenția își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.
6. Termenul de depunere a cererilor
Propunerile trebuie trimise Agenției Executive (EACEA) până la 18 iunie 2012.
Vor fi acceptate numai propunerile depuse prin intermediul formularului de cerere oficial și semnate
corespunzător de persoana autorizată să încheie angajamente obligatorii din punct de vedere juridic în
numele organizației solicitante. Pe plicuri se va menționa clar:
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/10/12
Propunerile trebuie trimise prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat (pe cheltuiala solicitan
tului) la următoarea adresă:
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
Nu vor fi acceptate propuneri trimise prin fax sau e-mail.
7. Informații complete
Ghidul detaliat și formularele de cerere sunt disponibile la următoarea adresă de internet:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/pilot/index_en.htm
Propunerile trebuie să îndeplinească toate cerințele ghidului și să fie depuse prin intermediul formularelor
puse la dispoziție.
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