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1. Mål
Den 26. oktober 2011 vedtog Europa-Parlamentet et budget på 2 mio. EUR for det første år af den
forberedende foranstaltning »Udbredelse af film i den digitale tidsalder«. Formålet med denne foranstaltning
er at afprøve nyskabende strategier inden for udbredelse af europæiske film (biografer, dvd, video-ondemand, festivaler, tv-kanaler osv.).
Det drejer sig navnlig om at fastlægge betingelserne for at opnå øget komplementaritet mellem udbredel
sesmedierne, således at europæisk film får større tværnational udbredelse og et større publikum i EU.
2. Støtteberettigede foranstaltninger
Den forberedende foranstaltning støtter projekter, der har til formål at eksperimentere med samtidig eller
næsten samtidig offentliggørelse via alle udbredelsesmedier og inden for flere geografiske områder i Europa.
Projekterne er begrænset til europæiske filmproduktioner og distribution heraf i EU-landene og skal dække
et betydeligt antal film og geografiske områder.
Dette parameter har afgørende betydning for at kunne drage væsentlige konklusioner om den forberedende
foranstaltning og anvende den som grundlag for offentlige myndigheders og europæiske filmfolks beslut
ninger.
Derfor skal projekterne ved foranstaltningens afslutning ligeledes omfatte et offentligt møde, hvor fagfolk og
offentlige myndigheder vil få forelagt de vigtigste resultater af forsøget og tilhørende konklusioner.
3. Støtteberettigede kandidater
For at kunne godkendes skal forslagene forelægges af en gruppe, som opfylder tre kriterier:
— Gruppen skal omfatte virksomheder eller organisationer, der er tilknyttet de audiovisuelle markeder
(producenter, salgsagenter, distributører, rettighedsindehavere, markedsføringsvirksomheder, biografer,
video-on-demand-platforme …).
— Alle ansøgergruppens medlemmer (koordinatorer og partnere) skal have hjemsted i en EU-medlemsstat.
— Ansøgergruppen skal mindst omfatte to salgsagenter.
Støtten til ansøgergruppen kan ikke overstige 70 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til projek
tet.
4. Tildelingskriterier
Ud fra et samlet antal point på 100 vil der blive tildelt point til støtteberettigede ansøgninger på grundlag af
følgende vægtning:
Tildelingskriterium nr. 1: Kvaliteten af aktivitetens indhold (50 point)
— Antallet, mangfoldigheden og komplementariteten af de film og geografiske områder, der er omfattet af
foranstaltningen (15 point)
— relevansen af markedsføringsstrategien (15 point)
— relevansen af de strategier, som iværksættes med henblik på en nærmere undersøgelse af spørgsmålet
om komplementaritet mellem geografiske områder og distributionssegmenter (15 point)
— foranstaltningens innovationsgrad (5 point).
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Tildelingskriterium nr. 2: Projektforvaltning (50 point)
— Ansøgergruppens kvalitet (10 point)
— kvaliteten af forvaltningsplanen for projektet og gruppen (15 point)
— kvaliteten af den foreslåede metodologi til indsamling, analyse og perspektivering af de opnåede resul
tater (15 point)
— omkostningseffektivitet af den foreslåede foranstaltning (10 point).
5. Projektbudget
Det maksimale beløb, der er til rådighed som led i denne indkaldelse af forslag, er 1 994 000 EUR. Den
finansielle støtte fra Kommissionen kan ikke overstige 70 % af de samlede støtteberettigede omkostninger.
Den økonomiske støtte ydes i form af et tilskud.
6. Tidsfrist for indsendelse
Ansøgninger skal indsendes senest den 6. september 2012 til:
Aviva SILVER
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur
Direktorat D — Kultur og medier
Kontor D3 — MEDIA-programmet og mediekendskab
Kontor: MADO 18/68
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
7. Yderligere oplysninger
Arbejdsprogrammet, retningslinjer og ansøgningsskemaer kan ses under følgende adresse:
http://ec.europa.eu/media
Ansøgningerne skal opfylde de krav, der er anført i retningslinjerne, og indgives på det hertil beregnede
ansøgningsskema og omfatte alle de oplysninger og bilag, som er anført i den fulde ordlyd af denne
indkaldelse af forslag.
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