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(Ilmoitukset)

HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
MEDIA 2007 – AUDIOVISUAALIALAN FESTIVAALIT
Ehdotuspyyntö – EACEA/29/12
(2012/C 290/03)
1. Tavoitteet ja ehdotettavat hankkeet
Tämä ehdotuspyyntöilmoitus perustuu eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja
myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta tehtyyn neuvoston ja Euroopan par
lamentin päätökseen no 1718/2006, joka on tehty 15. päivä marraskuuta 2006 (Media 2007).
Kyseisessä neuvoston päätöksessä asetetaan muun muassa seuraavia tavoitteita:
— helpotetaan ja kannustetaan eurooppalaisten audiovisuaaliteosten ja elokuvien myynninedistämistä ja
esittämistä kaupallisissa tilaisuuksissa, messuilla sekä audiovisuaalialan festivaaleilla Euroopassa ja koko
maailmassa, sikäli kuin tällaisilla tapahtumilla voi olla huomattava merkitys eurooppalaisten teosten
myynninedistämisessä ja ammattilaisten verkottumisessa;
— Parannetaan eurooppalaisen ja kansainvälisen yleisön mahdollisuuksia saada nähtäväksi eurooppalaisia
audiovisuaaliteoksia.
2. Tukikelpoiset ehdokkaat
Ilmoituksen kohteena ovat eurooppalaiset organisaatiot, jotka ovat sijoittautuneet johonkin Euroopan unio
nin jäsenmaahan, Media 2007-ohjelmaan osallistuvaan Euroopan talousalueen maahan (Islanti, Liechtenstein,
Norja), Sveitsi ja Kroatia; Bosnia ja Hertsegovina (edellyttäen, että neuvotteluprosessi ja tämän maan MEDIA
ohjelmaan osallistumisen virallistaminen on viety päätökseen.
3. Tukikelpoiset toimet
Tällaisten eurooppalaisten organisaatioiden on toteutettava audiovisuaalialan festivaaleja, joihin kuuluvat
toimet edistävät edellä mainittuja tavoitteita ja joiden festivaaliohjelmaan kuuluvista teoksista vähintään
70 prosenttia on eurooppalaisia teoksia vähintään kymmenestä Media-ohjelmaan osallistuvasta maasta.
Toiminta on aloitettava aikaisintaan 1 päivänä toukokuuta 2013 ja viimeistään 30 päivänä huhtikuuta
2014.
4. Myöntämisperusteet
Kaikkiaan sadasta pisteestä pisteitä myönnetään seuraavien painotusten mukaisesti:
— Ohjelmiston eurooppalainen ulottuvuus (15 Pistettä)
— Ohjelmiston kulttuurinen ja maantieteellinen monimuotoisuus (20 Pistettä)
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— Ohjelmiston laatu ja innovatiivisuus (10 Pistettä)
— Yleisövaikutus (30 Pistettä)
— Vaikutus eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten myynninedistämiseen ja levitykseen (15 Pistettä)
— Elokuva-alan ammattilaisten osallistuminen (10 Pistettä)
5. Budjetti
Hankkeiden yhteisrahoitukseen myönnettävä kokonaismäärä on arviolta 3 500 000 EUR (edellyttäen, että
EU:n vuoden 2013 talousarvio hyväksytään).
Komission taloudellinen tuki voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Avus
tuksen enimmäismäärä on 75 000 EUR.
Virasto varaa itselleen mahdollisuuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.
6. Jättöpäivä
Ehdotusten jättämisen määräajat:
— 16 päivänä marraskuuta 2012 (1. toukokuuta 2013 – 31. lokakuuta 2013 alkaville hankkeille)
— 30 päivänä huhtikuuta 2013 (1. marraskuuta 2013 – 30. huhtikuuta 2014 alkaville hankkeille)
Hakemukset on toimitettava toimeenpanovirastoon (EACEA) seuraavaan osoitteeseen:
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
Hakemukset otetaan käsiteltäviksi ainoastaan, jos ne on esitetty virallisella hakulomakkeella, täytetty ja
päivätty asianmukaisesti ja jos ne on allekirjoittanut henkilö, jolla on oikeus tehdä oikeudellisia sitoumuksia
hakijaorganisaation puolesta.
Faksitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.
7. Lisätietoja
Ehdotuspyyntöä koskevat ohjeet sekä hakulomakkeet ovat sivustolla
http://ec.europa.eu/media
Hakemuksissa on noudatettava hakuohjeita, ja hakemus on laadittava sitä varten tarkoitetulle lomakkeelle.
Ehdotuspyyntöä koskevat yleiset ehdot ovat sivustolla
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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