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MEDIA 2007
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/10/12
Podpora za izvajanje pilotnih projektov
(2012/C 88/11)
1. Cilji in opis
To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropsko avdiovizualno področje
(MEDIA 2007).
Eden od ukrepov, ki jih določa navedeni sklep, je podpora izvajanju pilotnih projektov.
Program lahko podpira pilotne projekte, da se zagotovi njegova prilagodljivost tržnemu razvoju, pri čemer
je poseben poudarek namenjen uvedbi in uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
2. Upravičeni kandidati
To obvestilo je namenjeno evropskim podjetjem, katerih dejavnost prispeva k uresničitvi prej navedenih
ciljev.
Kandidati morajo imeti sedež:
— v eni od 27 držav Evropske unije
— v eni od držav EGP
— v Švici
— v Hrvaškem
— v Bosna in Hercegovina (če bodo pogajanja zaključena, sodelovanje te države v programu MEDIA pa
formalizirano)
3. Upravičene dejavnosti
V skladu s tem razpisom za zbiranje predlogov so upravičene naslednje dejavnosti:
1. distribucija: novi načini izdelave in distribucije evropskih avdiovizualnih vsebin prek nelinearnih storitev,
2. odprto okolje za medijsko produkcijo,
3. distribucija – promocija in trženje: razvoj lokalnih kinematografskih skupnosti s pomočjo spletne
tehnike,
4. „stični medijski portal“: za razširjanje in izboljšavo dostopa do strukturiranih informacij evropskih
avdiovizualnih vsebin in njihovo uporabo.
Dejavnosti lahko trajajo največ 12, 24 ali 36 mesecev.
Dejavnosti se morajo začeti izvajati 1. januarja 2013.
4. Merila za dodelitev
Vsaka predložena upravičena dejavnost bo ocenjena po naslednjih merilih za dodelitev:
— ustreznost dejavnosti glede na cilje programa (20 %),
— evropska razsežnost dejavnosti (20 %),
— jasno opredeljeni cilji in ciljne skupine (15 %),
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— jasnost in doslednost splošnega načrta dejavnosti in verjetnost dosege želenih ciljev med izvajanjem
dejavnosti (15 %),
— stroškovna učinkovitost dejavnosti (10 %),
— izkušnje sodelujočih organizacij in kakovost načrta upravljanja dejavnosti (10 %),
— kakovost in učinkovitost načrta za razširjanje rezultatov (10 %).
5. Proračun
Skupni proračun znaša 1,5 milijona EUR.
Najvišjega zneska ni.
Finančni prispevek bo dodeljen v obliki dotacije. Dodeljena finančna podpora v nobenem primeru ne sme
presegati 50 % upravičenih stroškov.
Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.
6. Rok za predložitev vlog
Vloge je treba poslati Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)
najkasneje do 18. junija 2012.
Upoštevane bodo samo vloge, predložene na uradnem prijavnem obrazcu s podpisom osebe, ki je pooblaš
čena, da v imenu organizacije kandidatke prevzame pravno zavezujoče obveznosti. Na ovojnici mora biti
jasno navedeno:
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/10/12
Vloge je treba poslati s priporočeno ali kurirsko pošto (na kandidatove stroške) na naslednji naslov:
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
Vloge, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, bodo zavrnjene.
7. Dodatne informacije
Podrobna navodila in prijavni obrazci so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/pilot/index_en.htm
Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi navodili in predložene na za to predvidenih obrazcih.
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