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MEDIA 2007
Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/10/12
Podpora realizácie pilotných projektov
(2012/C 88/11)
1. Ciele a Opis
Toto oznámenie o výzve na predkladanie návrhov sa zakladá na rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho
sektoru (MEDIA 2007).
Jedným z opatrení, ktoré sa má zaviesť podľa tohto rozhodnutia, je podpora realizácie pilotných projektov.
Program môže podporiť pilotné projekty s cieľom zabezpečiť jeho prispôsobenie vývojovým trendom na
trhu s osobitným dôrazom na zavedenie a využitie informačných a komunikačných technológií.
2. Oprávnení žiadatelia
Oznámenie je určené európskym spoločnostiam, ktorých činnosti prispievajú k uvedeným cieľom.
Uchádzači musia mať sídlo v jednej z týchto krajín:
— 27 krajín Európskej únie,
— krajiny EHP,
— Švajčiarsko,
— Chorvátsko,
— Bosna a Hercegovina (pod podmienkou dokončenia procesu rokovaní a formalizácie účasti tejto krajiny
na programe MEDIA).
3. Oprávnené činnosti
V rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sú oprávnené tieto činnosti:
1. Distribúcia: nové spôsoby tvorby a distribúcie európskeho audiovizuálneho obsahu cez nelineárne služby;
2. Otvorené prostredie mediálnej produkcie;
3. Distribúcia – propagácia a marketing: využívanie webových techník na rozvoj miestnych kinematogra
fických spoločenstiev;
4. Audiovizuálny ústredný portál (Audiovisual Junction Portal ): rozšírenie a zlepšenie prístupu a využitia
štruktúrovaných informácií o európskom audiovizuálnom obsahu vo veľkom množstve databáz.
Činnosti môžu trvať 12, 24 alebo 36 mesiacov.
Činnosti sa musia začať 1. januára 2013.
4. Kritériá na udelenie grantu
Každá predložená oprávnená činnosť bude posudzovaná podľa týchto kritérií:
— dôležitosť činnosti vzhľadom na ciele programu (20 %),
— európsky rozmer činnosti (20 %),
— jednoznačnosť cieľov a cieľových skupín (15 %),
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— jednoznačnosť a dôslednosť celkového návrhu činnosti a pravdepodobnosť dosiahnutia stanovených
cieľov v rámci obdobia činnosti (15 %),
— efektivita nákladov na činnosť (10 %),
— skúsenosti zúčastnených organizácií a kvalita plánu riadenia činnosti (10 %),
— kvalita a účinnosť plánu na šírenie výsledkov (10 %).
5. Rozpočet
Celkový dostupný rozpočet je 1,5 mil. EUR.
Neexistuje ohraničenie maximálnej sumy.
Finančný príspevok bude vo forme grantu. Pridelený finančný príspevok neprekročí 50 % oprávnených
nákladov.
Agentúra si vyhradzuje právo na nepridelenie všetkých dostupných finančných prostriedkov.
6. Lehota na predkladanie žiadostí
Žiadosti musia byť predložené výkonnej agentúre (EACEA) najneskôr 18. júna 2012.
Akceptované budú iba žiadosti podané na oficiálnom formulári žiadosti, riadne podpísané osobou, ktorá je
oprávnená právne zastupovať žiadajúcu organizáciu. Na obálke musí byť jasne uvedené:
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/10/12
Žiadosti musia byť zaslané doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou (na náklady žiadateľa) na túto
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
Žiadosti poslané faxom alebo elektronickou poštou budú zamietnuté.
7. Ďalšie informácie
Podrobné usmernenia a formuláre žiadostí sa nachádzajú na tejto internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/pilot/index_en.htm
Žiadosti musia byť v súlade so všetkými podmienkami uvedenými v usmerneniach a musia byť podané na
príslušných poskytnutých formulároch.
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