C 93/30

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Parengiamieji veiksmai „Filmų sklaida skaitmeninėje eroje“ – 2012 m. kvietimas teikti pasiūlymus
(2012/C 93/10)
1. Tikslai
2011 m. spalio 26 d. Europos Parlamentas priėmė 2 mln. EUR biudžetą, skirtą parengiamiesiems veiksmams
„Filmų sklaida skaitmeninėje eroje“ finansuoti pirmaisiais vykdymo metais. Šiais veiksmais siekiama išbandyti
naujoviškas Europos filmų platinimo strategijas (kino teatruose, DVD, užsakomosiose vaizdo programose,
festivaliuose, televizijos kanaluose ir t. t.).
Siekiant paskatinti tarpvalstybinę filmų sklaidą ir padidinti bendrą Europos filmų žiūrovų skaičių Europos
Sąjungoje, ypač svarbu sudaryti tinkamas sąlygas, kad transliavimo priemonės geriau viena kitą papildytų.
2. Reikalavimus atitinkantys veiksmai
Parengiamaisiais veiksmais bus remiami projektai, kuriais siūloma pabandyti filmą pradėti rodyti tuo pačiu
arba beveik tuo pačiu metu visais transliavimo kanalais daugelyje Europos teritorijų.
Projektai turi būti susiję tik su Europos kinematografiniais kūriniais ir jų platinimu Europos Sąjungos šalyse
ir apimti didelį filmų ir teritorijų skaičių.
Didelio skaičiaus parametras yra itin svarbus, kad būtų galima sukaupti naudingos parengiamųjų veiksmų
patirties ir priversti valstybės institucijas ir Europos kinematografijos pramonės specialistus į juos atsižvelgti
priimant sprendimus.
Todėl projektuose taip pat turi būti numatyta, įvykdžius parengiamuosius veiksmus, surengti viešą posėdį,
kuriame sektoriaus specialistams ir valstybės valdžios institucijoms bus pristatyti pagrindiniai bandymų
rezultatai ir įgyta patirtis.
3. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Kad atitiktų reikalavimus, pasiūlymai turi būti pateikti sugrupuoti ir atitikti šiuos tris kriterijus:
— grupę turi sudaryti su audiovizualiniu sektoriumi susijusios įmonės arba organizacijos (t. y. prodiuseriai,
prekybos agentai, platintojai, teisių turėtojai, rinkodaros bendrovės, kino teatrai, užsakomųjų vaizdo
programų paslaugų platformos ir t. t.),
— visų pasiūlymą pateikusios grupės narių (koordinatorių ir partnerių) registruotoji būstinė turi būti
Europos Sąjungos valstybėje narėje,
— pasiūlymą pateikusioje grupėje turi būti bent du prekybos agentai.
Parama, kurios prašo paraišką pateikusi grupė, negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų.
4. Vertinimo kriterijai
Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus vertinami taškais. Maksimali suma – 100 taškų, kurie paskirstyti
taip:
1 kriterijus. Veiklos turinio kokybė (50 taškų):
— į veiksmus įtrauktų filmų ir teritorijų skaičius, įvairovė ir tarpusavio papildomumas (15 taškų),
— rinkodaros strategijos tinkamumas (15 taškų),
— siekiant spręsti teritorijų ir transliavimo priemonių tarpusavio papildomumo klausimą įgyvendintų stra
tegijų tinkamumas (15 taškų),
— veiksmų naujoviškumo laipsnis (5 taškai).
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2 kriterijus. Projekto administravimas (50 taškų):
— pasiūlymą pateikusios grupės tinkamumas (10 taškų),
— grupės ir projekto administravimo plano kokybė (15 taškų),
— duomenų rinkimo, analizės ir gautų rezultatų vertinimo metodų kokybė (15 taškų),
— pasiūlytų veiksmų sąnaudų ir pelno santykis (10 taškų).
5. Projektams skirtas biudžetas
Šiam kvietimui teikti pasiūlymus skirta suma – 1 994 000 EUR. Komisijos teikiama finansinė parama negali
viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Finansinė parama skiriama kaip dotacija.
6. Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas
Pasiūlymai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 6 d. šiuo adresu:
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. Papildoma informacija
Darbo programą, gaires bei paraiškų formas galima rasti šiuo interneto adresu:
http://ec.europa.eu/media
Paraiškos turi atitikti visas gairėse nurodytas sąlygas ir turi būti pateiktos nurodyta forma. Jose turi būti
pateikta visa išsamiame kvietimo teikti pasiūlymus tekste nurodyta informacija ir priedai.
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