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Azzjoni preparatorja “Ċirkolazzjoni tal-films fl-era diġitali” – Sejħa għall-proposti 2012
(2012/C 93/10)
1. Għanijiet
Fis-26 ta' Ottubru 2011, il-Parlament Ewropew adotta baġit ta' EUR 2 miljun għall-ewwel sena finanzjarja
tal-azzjoni preparatorja “Ċirkolazzjoni tal-films fl-era diġitali”. Din l-azzjoni għandha l-għan li tesperimenta
strateġiji innovattivi fir-rigward tad-distribuzzjoni tal-films Ewropej (swali taċ-ċinema, DVD, vidjow fuq
talba, festivals, stazzjonijiet tat-televixin, eċċ).
Dan jinvolvi b'mod partikolari d-definizzjoni tal-kundizzjonijiet li aktarx jżidu l-komplimentarjetà bejn ilmezzi ta' distribuzzjoni sabiex titjieb iċ-ċirkolazzjoni transnazzjonali u l-udjenza globali tal-films Ewropej fi
ħdan l-Unjoni Ewropea.
2. Azzjonijiet eliġibbli
L-azzjoni preparatorja se ssostni proġetti li jipproponu li jiġi ttestjat il-ħruġ simultanju jew kważi simultanju
fil-mezzi kollha ta' distribuzzjoni u f'bosta territorji Ewropej.
Il-proġetti, li huma limitati għax-xogħlijiet ċinematografiċi Ewropej u għad-distribuzzjoni tagħhom fi ħdan
il-pajjiżi tal-Unjoni Ewoprea, għandhom ikopru għadd sostanzjali ta' films u ta' territorji.
Dan il-parametru dimensjonali huwa essenzjali sabiex wieħed ikun jista' jitgħallem mill-azzjoni preparatorja
u jimponiha bħala strument ta' għajnuna għad-teħid ta' deċiżjoni għall-awtoritajiet pubbliċi u l-professjonisti
tal-industrija ċinematografika Ewropea.
F'din il-perspettiva, il-proġetti għandhom ukoll jipprevedu l-organizzazzjoni ta' laqgħa pubblika fit-tmiem
tal-azzjoni li tippreżenta lill-professjonisti u lill-awtoritajiet pubbliċi r-riżultati ewlenin tal-esperimentazzjoni
u t-tagħlim li jirriżultaw minnha.
3. Kandidati Eliġibbli
Biex ikunu eliġibbli, il-proposti għandhom jiġu ppreżentati minn grupp filwaqt li jiġu vverifikati t-tliet
kriterji li ġejjin:
— il-grupp għandu jinkludi intrapriżi jew organizzazzjonijiet marbuta mas-swieq awdjoviżivi (produtturi,
aġenti tal-bejgħ, distributuri, detenturi tad-drittijiet, kumpaniji kummerċjali, swali taċ-ċinema, pjattaformi
tal-Vidjow fuq Talba …),
— il-membri kollha (koordinaturi u msieħba) tal-grupp kandidat għandu jkollhom l-uffiċċju reġistrat
tagħhom fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea,
— il-grupp kandidat għandu jinkludi mill-inqas żewġ aġenti tal-bejgħ.
Il-kontribuzzjoni mitluba mill-grupp kandidat ma jistax jaqbeż is-70 % tal-ispejjeż eliġibbli kollha tal-proġett.
4. Kriterji tal-għażla
L-applikazzjonijiet eliġibbli se jingħataw punti minn total ta' 100 fuq il-bażi tal-kriterji li ġejjin:
Kriterju tal-għotja nru 1: Kwalità tal-kontenut tal-attività, (50 punt) Kriterju tal-għotja nru 1: Kwalità tal-kontenut
tal-attività, (50 punt)
— Għadd, diversità u komplimentarjetà tal-films u t-territorji koperti mill-azzjoni (15-il punt);
— rilevanza tal-istrateġija tal-kummerċjalizzazzjoni (15-il punt);
— rilevanza tal-istrateġiji implimentati biex tiġi studjata aktar fid-dettall il-kwistjoni tal-komplimentarjetà
bejn it-territorji u s-segmenti ta' distribuzzjoni (15-il punt);
— grad ta' innovazzjoni tal-azzjoni (5).
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Kriterju tal-għotja nru 2: Ġestjoni tal-proġett, (50 punt) Kriterju tal-għotja nru 2: Ġestjoni tal-proġett, (50 punt)
— Kwalità tal-grupp kandidat (10);
— kwalità tal-pjan ta' ġestjoni tal-proġett tal-grupp (15);
— kwalità tal-metodoloġija proposta għall-ġbir, l-analiżi u t-tpoġġija f'perspettiva tar-riżultati miksuba (15);
— nefqa/benefiċċju tal-azzjoni proposta (10).
5. Baġit għall-proġetti
L-ammont disponibbli għal din is-sejħa għall-proposti huwa ta’ EUR 1 994 000. L-appoġġ finanzjarju millKummissjoni ma jistax jaqbeż is-70 % tal-ispejjez totali eliġibbli.
Il-kontribut finanzjarju se jingħata fil-forma ta’ sovvenzjoni.
6. Data tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-proposti
L-applikazzjonijiet iridu jintbagħtu qabel is-6 ta’ Settembru 2012 lil:
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. Informazzjoni sħiħa
Il-programm ta' ħidma, il-linji gwida u l-formoli tal-applikazzjoni huma disponibbli fl-indirizz li ġej:
http://ec.europa.eu/media
L-applikazzjonijiet għandhom jikkonformaw mat-termini kollha tal-linji gwida, għandhom jitressqu fuq ilformoli pprovduti u għandu jkun fihom l-informazzjoni u l-Annessi kollha speċifikati fit-test sħiħ tas-sejħa
għall-proposti.
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