C 300/8

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA/31/12
MEDIA 2007 – Kehittäminen, levitys, myynninedistäminen ja koulutus
Tuki tuotantohankkeiden kehittämiselle – Fiktio, luovat dokumentit ja animaatio – Yksittäiset
hankkeet, hankepaketit ja hankepakettien 2. taso
(2012/C 300/08)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntö perustuu Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA 2007)
15 päivänä marraskuuta 2006 tehtyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 1718/2006/EY.
Yksi ohjelman tavoitteista on edistää taloudellista tukea tarjoamalla riippumattomien tuotantoyhtiöiden
esittämiä, Euroopan ja kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen tuotantohankkeiden kehittämistä seuraa
vissa lajityypeissä: fiktiot, luovat dokumentit ja animaatio.
2. Tukikelpoiset hakijat
Tämä ilmoitus on osoitettu eurooppalaisille yhtiöille, joiden toiminta tähtää edellä mainittujen tavoitteiden
saavuttamiseen, ja erityisesti riippumattomille tuotantoyhtiöille.
Ehdotuksen esittävän yhtiön on sijaittava jossakin seuraavista maista:
— Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota
— ETAssa, Sveitsi ja Kroatia
— Bosnia ja Herzegovina (sillä ehdolla, että neuvotteluprosessi saadaan päätökseen ja tämän maan osallis
tuminen MEDIA-ohjelmaan virallistetaan).
3. Tukikelpoiset toimet
Tukikelpoisia ovat seuraavien audiovisuaaliteosten (yksittäiset tai sarjat) kehittämistoimet:
— Vähintään 50 minuutin pituiset kaupalliseen käyttöön tarkoitetut fiktiohankkeet
— Vähintään 25 minuutin pituiset (sarjan osalta yhden jakson kesto) kaupalliseen käyttöön tarkoitetut
luovat dokumentit
— Vähintään 24 minuutin pituiset kaupalliseen käyttöön tarkoitetut animaatiohankkeet.
Seuraavien teostyyppien kehittäminen ja tuotantotoimet eivät ole tukikelpoisia:
— esitystallennukset, televisiokilpailut, keskusteluohjelmat, todellisuusperäiset show-ohjelmat tai opetus
ohjelmat tai ”näin se tehdään” -ohjelmat,
— matkailua edistävät dokumentit, ”näin tehtiin” -dokumentit, reportaasit, eläinreportaasit, uutisohjelmat ja
tositapahtumiin perustuvat saippuasarjat,
— hankkeet joiden sanoma on suoraan tai epäsuorasti ristiriidassa Euroopan unionin toimintalinjojen
kanssa; hyväksyttäviä hankkeita eivät ole esimerkiksi sellaiset, jotka voivat olla kansanterveyden (alkoholi,
tupakka, huumeet), ihmisoikeuksien, ihmisten turvallisuuden, ilmaisunvapauden jne. vastaisia,
— väkivaltaa ja/tai rasismia edistävät hankkeet ja/tai pornografista materiaalia sisältävät hankkeet,
— mainosluonteiset teokset,
— tietyn organisaation tai sen toiminnan edistämiseksi tehdyt institutionaaliset tuotannot.
Ehdotuspyynnöllä 31/12 on kaksi määräaikaa. Ensimmäistä määräaikaa varten tukihakemus on lähetettävä
virastolle ehdotuspyynnön julkaisemisen ja 23 päivän marraskuuta 2012 välisenä aikana. Toista määräaikaa
varten tukihakemus on lähetettävä virastolle 24 päivän marraskuuta 2012 ja 12 päivän huhtikuuta 2013
välisenä aikana, jolloin ehdotuspyynnön määräaika päättyy.
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Hankkeiden enimmäiskesto on 30 päivään kesäkuuta 2015 saakka ensimmäiseen määräaikaan mennessä
esitettyjen ehdotusten osalta ja 30 päivään marraskuuta 2015 saakka toiseen määräaikaan mennessä esitet
tyjen ehdotusten osalta tai hankkeen tuotannon aloituspäivämäärä, sen mukaan kumpi ajankohta on aiempi.
4. Myöntämiskriteerit
Kaikkiaan sadasta pisteestä pisteitä myönnetään seuraavien painotusten mukaisesti:
Yksittäinen hanke
— Hakijayhtiötä koskevat kriteerit (40 pistettä).
— Kehittämisstrategian laatu (10),
— Kehittämisbudjetin johdonmukaisuus (10),
— Rahoitusstrategian laatu (10),
— Levittämisstrategian laatu (10).
— Ehdotettua hanketta koskevat kriteerit (60 pistettä).
— Hankkeen laatu (40),
— Tuotantomahdollisuudet ja hankkeen toteutettavuus (10),
— Mahdollisuudet levitykseen eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla (10).
Hankepaketit ja hankepakettien 2. taso
— Hakijayhtiötä koskevat kriteerit (60 pistettä).
— Yhtiön kyky Euroopan laajuiseen kehittämiseen ja tuotantoon (15 pistettä hankepakettien ja 30
pistettä hankepakettien 2. tason osalta),
— Kehittämisstrategian laatu ja kehittämisbudjetin johdonmukaisuus (15 pistettä hankepakettien ja 10
pistettä hankepakettien 2. tason osalta),
— Rahoitusstrategian laatu (15 pistettä hankepakettien ja 10 pistettä hankepakettien 2. tason osalta),
— Levittämisstrategian laatu (15 pistettä hankepakettien ja 10 pistettä hankepakettien 2. tason osalta).
— Ehdotettuja hankkeita koskevat kriteerit (40 pistettä).
— Hankkeiden laatu (10),
— Luovan tiimin mahdollisuudet (10),
— Tuotantomahdollisuudet ja hankkeen toteutettavuus (10),
— Mahdollisuudet levitykseen eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla (10).
5. Budjetti
Hankkeiden yhteisrahoitukseen osoitettu kokonaisbudjetti on 18,25 miljoonaa EUR. Rahoitus myönnetään
avustuksen muodossa.
Myönnetyn avustuksen enimmäismäärä yksittäiselle hankkeelle on 10 000–60 000 EUR lukuun ottamatta
pitkiä animaatioita, joiden enimmäismäärä on 80 000 EUR. Myönnetty avustus voi olla enintään 50 pro
senttia tuottajan esittämistä tukikelpoisista kuluista (60 prosenttia niiden hankkeiden osalta, joilla edistetään
Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden esiintuomista).
Myönnetyn avustuksen enimmäismäärä hankepaketeille ja hankepakettien 2. tasolle on
70 000–190 000 EUR. Myönnetty avustus voi olla enintään 50 prosenttia tuottajan esittämistä tukikelpoi
sista kuluista.
Virasto varaa itselleen oikeuden olla jakamatta kaikkia käytössä olevia varoja.
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6. Määräaika hakemusten jättämiselle
Hakemukset tulee lähettää toimeenpanovirastoon (EACEA) käyttämällä online-hakemuskaavaketta ja lähet
tämällä paperihakemuspaketti viimeistään 23 päivänä marraskuuta 2012 ja 12 päivänä huhtikuuta 2013
(katso kohta 3) seuraavaan osoitteeseen:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) — MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että se toimitetaan virallista hakulomaketta käyttäen sellaisen henki
lön allekirjoittamana, jolla on oikeus tehdä oikeudellisesti sitovia sitoumuksia organisaation puolesta.
Faksitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.
7. Täydelliset tiedot
Hakuohjeet kokonaisuudessaan ja hakulomakkeet löytyvät seuraavalta Internet-sivulta:
http://www.ec.europa.eu/media
Hakemuksissa on noudatettava hakuohjeita, ja hakemus on laadittava sitä varten tarkoitetulle lomakkeelle.
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