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Προπαρασκευαστική ενέργεια «Κυκλοφορία των ταινιών στην ψηφιακή εποχή» — Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων 2012
(2012/C 93/10)
1. Στόχοι
Στις 26 Οκτωβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ για το
πρώτο έτος εφαρμογής της προπαρασκευαστικής ενέργειας «Κυκλοφορία των ταινιών στην ψηφιακή εποχή». Η
ενέργεια αυτή αποσκοπεί στον πειραματισμό με καινοτόμους στρατηγικές στον τομέα της διάδοσης των ευρωπαϊ
κών ταινιών (αίθουσες κινηματογράφου, DVD, βίντεο κατά παραγγελία, φεστιβάλ, τηλεοπτικοί σταθμοί, κ.λπ.).
Σκοπός είναι, ιδίως, να καθοριστούν οι όροι που αναμένεται να αυξήσουν τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των
μέσων μετάδοσης προκειμένου να βελτιωθεί η διακρατική κινητικότητα και να αυξηθεί το κοινό των ευρωπαϊκών
ταινιών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Επιλέξιμεσ ενέργειεσ
Η προπαρασκευαστική ενέργεια θα υποστηρίζει έργα τα οποία προτείνουν τον πειραματισμό με ταυτόχρονη ή
σχεδόν ταυτόχρονη πρώτη προβολή σε όλα τα μέσα διάδοσης και σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.
Τα έργα, που αφορούν αποκλειστικά ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου οι οποίες διανέμονται στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να καλύπτουν σημαντικό αριθμό ταινιών και περιοχών.
Αυτή η παράμετρος της διάστασης έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να μπορέσουν να εξαχθούν σημαντικά
διδάγματα από την προπαρασκευαστική ενέργεια και η τελευταία να καθιερωθεί ως εργαλείο που βοηθά τις
δημόσιες αρχές και τους επαγγελματίες της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας κατά τη λήψη αποφάσεων.
Με βάση αυτή την προοπτική, τα έργα θα πρέπει επίσης να προβλέπουν την οργάνωση, μετά τη λήξη της
ενέργειας, μιας δημόσιας συνεδρίασης με σκοπό να παρουσιαστούν στους επαγγελματίες και στις δημόσιες
αρχές τα κυριότερα αποτελέσματα του πειράματος και τα διδάγματα που απορρέουν από αυτό.
3. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Θα είναι επιλέξιμες οι προτάσεις που παρουσιάζονται από όμιλο κατόπιν επαλήθευσης των ακόλουθων τριών
κριτηρίων:
— ο όμιλος πρέπει να περιλαμβάνει επιχειρήσεις ή οργανισμούς που σχετίζονται με τις οπτικοακουστικές αγορές
(παραγωγοί, αντιπρόσωποι πωλήσεων, διανομείς, κάτοχοι των δικαιωμάτων, εταιρείες μάρκετινγκ, αίθουσες
κινηματογράφου, πλατφόρμες βίντεο κατά παραγγελία κ.λπ.),
— όλα τα μέλη (συντονιστές και εταίροι) του υποψήφιου ομίλου πρέπει να έχουν την έδρα τους σε ένα κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— ο υποψήφιος όμιλος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο αντιπροσώπους πωλήσεων.
Η συνεισφορά που θα ζητείται από τον υποψήφιο όμιλο δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 70 % του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών του έργου.
4. Κριτήρια αναθεσησ
Στις επιλέξιμες αιτήσεις θα χορηγηθούν μόρια από σύνολο 100 μορίων, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
1o κριτήριο ανάθεσης: Ποιότητα του περιεχομένου της δραστηριότητας (50 μόρια)
— αριθμός, πολυμορφία και συμπληρωματικότητα των ταινιών και των περιοχών που καλύπτει η ενέργεια (15
μόρια)·
— καταλληλότητα της στρατηγικής μάρκετινγκ (15 μόρια)·
— καταλληλότητα των στρατηγικών που εφαρμόζονται για εμβάθυνση στο ζήτημα της συμπληρωματικότητας
μεταξύ των περιοχών και των ειδών διάδοσης (15 μόρια)·
— βαθμός καινοτομίας της ενέργειας (5).
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2ο κριτήριο ανάθεσης: Διαχείριση του σχεδίου (50 μόρια)
— Ποιότητα του υποψήφιου ομίλου (10)·
— ποιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου του έργου και του ομίλου (15)·
— ποιότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας για τη συλλογή, την ανάλυση και την αποτίμηση των αποτελε
σμάτων που επιτυγχάνονται (15)·
— σχέση κόστους/οφέλους της προτεινόμενης ενέργειας (10).
5. Προϋπολογισμόσ για τα έργα
Το διαθέσιμο ποσό στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι 1 994 000 ευρώ. Η
χρηματοδοτική υποστήριξη από την Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70 % του συνολικού επιλέξιμου
κόστους.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα χορηγηθεί υπό μορφή επιχορήγησης.
6. Προθεσμία υποβολήσ
Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2012 στη διεύθυνση:
Mrs Aviva SILVER
European Commission
Directorate-General for Education and Culture
Directorate D — Culture and Media
Unit D3 — MEDIA programme and media literacy
Office: MADO 18/68
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
7. Πλήρεις πληροφορίες
Το πρόγραμμα εργασίας, οι κατευθυντήριες γραμμές και τα έντυπα αίτησης υποψηφιότητας βρίσκονται στην
ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/media
Οι αιτήσεις πρέπει να τηρούν όλες τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό, να υποβάλλονται με τα
προβλεπόμενα έντυπα και να περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τα παραρτήματα που ορίζονται στο πλήρες
κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
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