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Voorbereidende actie „De verspreiding van films in het digitale tijdperk” — Oproep tot het
indienen van voorstellen 2012
(2012/C 93/10)
1. Doelstellingen
Op 26 oktober 2011 heeft het Europees Parlement voor het eerste jaar van de voorbereidende actie „De
verspreiding van films in het digitale tijdperk” een budget van 2 miljoen EUR goedgekeurd. Deze actie heeft
tot doel innoverende strategieën uit te testen voor de verspreiding van Europese films (bioscoopzalen, dvd,
video op aanvraag, festivals, tv-zenders, enz.).
Het is met name de bedoeling vast te stellen welke voorwaarden de complementariteit tussen de ver
spreidingsvormen kunnen vergroten om de transnationale verspreiding te verbeteren en ervoor te zorgen
dat meer mensen in de Europese Unie de Europese films te zien krijgen.
2. In aanmerking komende acties
De voorbereidende actie zal projecten steunen die voorstellen om te experimenteren met het gelijktijdig of
bijna gelijktijdig uitbrengen van films in alle verschillende verspreidingsvormen en in verschillende Europese
landen/gebieden.
De projecten zijn beperkt tot Europese films en hun verspreiding in de landen van de Europese Unie. Zij
moeten een groot aantal films en veel landen/gebieden betreffen.
Deze dimensionale parameter is essentieel om significante lessen te kunnen trekken uit de voorbereidende
actie en deze actie aan de overheidsinstanties en de professionals van de Europese filmindustrie op te leggen
als hulpinstrument voor de besluitvorming.
Met het oog hierop moeten de projecten aan het eind van de actie ook voorzien in de organisatie van een
publieke vergadering om de belangrijkste resultaten van het experiment en de lessen die eruit kunnen
worden getrokken aan de professionals en de overheidsinstanties te presenteren.
3. In aanmerking komende gegadigden
Om in aanmerking te komen, moeten de voorstellen worden ingediend door een groep die aan de volgende
drie criteria voldoet:
— de groep moet ondernemingen of organisaties omvatten die actief zijn op de audiovisuele markten
(producenten, verkoopagenten, verdelers, houders van rechten, marketingbedrijven, bioscopen, platforms
voor video op aanvraag, …);
— alle leden (coördinatoren en partners) van de kandidaat-groep moeten hun hoofdzetel in een lidstaat van
de Europese Unie hebben;
— de kandidaat-groep moet minstens twee verkoopagenten tellen.
De door de kandidaat-groep gevraagde bijdrage mag niet meer bedragen dan 70 % van de totale subsidiabele
kosten van het project.
4. Gunningscriteria
Er zullen op grond van de volgende weging punten worden toegekend aan de subsidiabele aanvragen (op
een totaal van 100 punten)
Toekenningscriterium nr. 1 — Kwaliteit van de inhoud van de activiteit (50 punten):
— aantal, diversiteit en complementariteit van de films en de landen/gebieden die de actie omvat (15
punten);
— pertinentie van de marketingstrategie (15 punten);
— pertinentie van de strategieën die worden aangewend om de complementariteit tussen de landen/gebie
den en de verspreidingssegmenten uit te diepen (15 punten);
— innovativiteit van de actie (5 punten).
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Toekenningscriterium nr. 2 — Beheer van het project (50 punten):
— kwaliteit van de kandidaat-groep (10 punten);
— kwaliteit van het managementplan van het project en van de groep (15 punten);
— kwaliteit van de methode die wordt voorgesteld voor het verzamelen, analyseren en in perspectief
plaatsen van de verkregen resultaten (15 punten);
— kosten/baten van de voorgestelde actie (10 punten).
5. Begroting voor de projecten
Het voor deze oproep tot het indienen van voorstellen beschikbare bedrag beloopt 1 994 000 EUR. De
financiële steun van de Commissie mag niet meer bedragen dan 70 % van de totale subsidiabele kosten.
De financiële bijdrage zal worden verleend in de vorm van een subsidie.
6. Indieningstermijn
De aanvragen moeten uiterlijk op 6 september 2012 worden ingediend bij:
Mevrouw Aviva SILVER
Europese Commissie
Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur
Directoraat D — Cultuur en Media
Eenheid D3 — Media-programma en Media-alfabetisering
Kamer: MADO 18/68
1049 Brussel
BELGIË
7. Volledige informatie
Het werkprogramma, de richtsnoeren en de aanvraagformulieren zijn te vinden op het volgende adres:
http://ec.europa.eu/media
De aanvragen moeten voldoen aan alle voorwaarden van de richtsnoeren, aan de hand van de verstrekte
formulieren worden ingediend en alle in de volledige tekst van de oproep vermelde informatie en bijlagen
bevatten.
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