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1. Eesmärgid ja kirjeldus
Käesolev projektikonkurss põhineb nõukogu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusel nr 1718/2006/EÜ,
15. november 2006, toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007).
Ülalmainitud Nõukogu otsuse eesmärkide hulgas on ka:
— lihtsustada ja kergendada Euroopa audiovisuaalteoste levi messidel, turgudel ja audiovisuaalsetel festiva
lidel nii Euroopas kui mujal maailmas, juhul kui nendel üritustel on oluline roll Euroopa teoste promot
sioonis ja audiovisuaalala professionaalide koostöös;
— parandada Euroopa ja rahvusvahelise publiku juurdepääsu parandamine Euroopa audiovisuaalteostele.
2. Tingimustele vastavad kandidaadid
Käesolev teade on suunatud Euroopa organisatsioonidele – neile, kes on registreeritud ning kontrollitud
Euroopa Liidu või programmiga MEDIA 2007 liitunud Euroopa Majandusühenduse liikmesmaade (Island,
Liechtenstein, Norra), Šveits ja Horvaatia; Bosnia ja Hertsegoviina (tingimusel, et läbirääkimised lõpetatakse ja
kõnealuse riigi osalemine MEDIA programmis kinnitatakse ametlikult).
3. Abikõlblikud meetmed
Need organisatsioonid peavad korraldama audiovisuaalfestivale, mis aitavad kaasa eelmainitud eesmärkide
saavutamisele ning mille koguprogramm koosneb vähemalt 70 % ulatuses vähemalt 10 MEDIA program
miga liitunud maadest pärit Euroopa filmidest.
Tegevused tuleb käivitada vahemikus 1. maist 2013 kuni 30. aprillini 2014.
4. Toetuse andmise kriteeriumid
Punkte antakse järgmiste kriteeriumide alusel. Kokku on võimalik saada 100 punkti.
— Programmi Euroopa mõõde (15 punkti)
— Programmi kultuuriline ja geograafiline mitmekesisus (20 punkti)
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— Programmi kvaliteet ja uuenduslik iseloom (10 punkti)
— Mõju publikule (30 punkti)
— Mõju Euroopa audiovisuaalteoste ringluse ja müügi edendamisele (15 punkti)
— Kutseliste filmitegijate osavõtt (10 punkti)
5. Eelarve
Projektidele kaasrahastamiseks eraldatud hinnanguline kogueelarve on 3 500 000 eurot (tingimusel, et 2013.
aasta eelarve kinnitatakse).
Komisjoni rahaline toetus ei tohi ületada 50 % arvesseminevate kulude kogusummast. Toetuse ülempiiriks
saab 75 000 eurot.
Täitevasutus jätab endale õiguse mitte eraldada kõiki olemasolevaid vahendeid.
6. Tähtaeg
Ettepanekute esitamise tähtajad:
— 16. november 2012: projektid, mis algavad ajavahemikus 1. maist 2013 kuni 31. oktoobrini 2013,
— 30. aprill 2013: projektid, mis algavad ajavahemikus 1. novembrist 2013 kuni 30. aprillini 2014
Taotlused tuleb esitada täitevasutusele (Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus) järgmisel
aadressil:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit MEDIA Programme — P8
Call for proposals EACEA/29/12 — Festivals
BOUR 4/61
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Arvesse võetakse ainult nõuetekohasel vormil esitatud ja kõiki nõutavaid andmeid sisaldavaid taotlusi, mis
on varustatud kuupäeva ja taotlevat asutust õiguspäraselt esindava isiku allkirjaga.
Faksi või e-posti teel saadetud taotlusi vastu ei võeta.
7. Lisateave
Pakkumiskutse juhised ning taotlusvormid on esitatud järgmisel veebilehel:
http://ec.europa.eu/media
Taotlused peavad vastama kõikidele täistekstis esitatud tingimustele ning need tuleb esitada ettenähtud
vormidel. Kohaldatavad üldtingimused on avaldatud järgmisel veebisaidil:
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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