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AICINĀJUMS PROJEKTU PIETEIKUMAM – EACEA/31/12
MEDIA 2007 – Projektu izstrāde, izplatīšana, popularizēšana un apmācību organizēšana
Atbalsts filmu projektu izstrādei – spēlfilmu, radošu dokumentālo filmu un animācijas filmu –
vienreizēji projekti, projektu paketes, projektu pakešu 2. posms
(2012/C 300/08)
1. Mērķi un apraksts
Šis aicinājums balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1718/2006/EK (2006. gada
15. novembris) par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā nozarē (MEDIA 2007).
Viens no programmas mērķiem ir sekmēt, nodrošinot finansiālo atbalstu, neatkarīgo Eiropas filmu studiju
veidoto filmu projektu izstrādi, kas paredzēti Eiropas un starptautiskajiem tirgiem, šādās kategorijās: drāma,
radošā dokumentālā filma un animācijas filma.
2. Pretendenti, kam ir tiesības pieteikties
Aicinājums iesniegt projektus attiecas uz tiem Eiropas uzņēmumiem, kuru darbība vērsta uz iepriekš minēto
mērķu sasniegšanu, īpaši uz neatkarīgajām filmu studijām.
Pieteikumu iesniedzējiem uzņēmumiem jābūt reģistrētiem kādā no šādām valstīm:
— 27 Eiropas Savienības dalībvalstis,
— EEZ valstis, Šveice un Horvātija,
— Bosnija un Hercegovina (ar nosacījumu, ka tiek pabeigts sarunu process un oficiāli apstiprināta šīs valsts
dalība MEDIA programmā).
3. Atbilstošie pasākumi
Piemēroti ir izstrādes pasākumi šādiem audiovizuālajiem darbiem (vienreizējiem vai sēriju darbiem):
— drāmas projekti, kas paredzēti komerciālai izmantošanai, vismaz 50 minūšu garumā,
— radošas dokumentālās filmas, kas paredzētas komerciālai izmantošanai, vismaz 25 minūšu garumā
(epizodes ilgums, ja filma ir sērijās),
— animācijas projekti, kas paredzēti komerciālai izmantošanai, vismaz 24 minūšu garumā.
Nepiemēroti ir izstrādes un ražošanas pasākumi šādās kategorijās:
— tiešraides, TV spēles, televīzijas intervijas ar ievērojamiem cilvēkiem, realitātes šovi vai izglītojošas,
mācību un “pamācošas” programmas,
— dokumentālās filmas tūrisma reklamēšanai, “tapšanas”, ziņojumi, reportāžas par dzīvniekiem, ziņu
programmas un dokumentālie seriāli,
— projekti, ar kuriem tieši vai netieši tiek reklamēti ziņojumi, kas ir pretrunā Eiropas Savienības politikām.
Piemēram, projekti, kas var būt pretrunā veselības aizsardzības (alkohols, tabaka, narkotikas), cilvēktie
sību ievērošanas, cilvēku drošības, izpausmes brīvības u. tml. interesēm,
— projekti, ar kuriem tiek reklamēta vardarbība un/vai rasisms un/vai ar pornogrāfisku saturu,
— reklamēšanas rakstura darbi,
— organizāciju ražojumi, lai reklamētu kādu konkrētu organizāciju vai tās darbības.
Aicinājumam projektu pieteikumiem 31/12 ir divi termiņi. Lai pieteikums pēc atbalsta tiktu iekļauts
1. termiņā, tas aģentūrai jānosūta laikā starp aicinājuma projektu pieteikumam publicēšanas datumu un
2012. gada 23. novembri. Lai pieteikums pēc atbalsta tiktu iekļauts 2. termiņā, tas aģentūrai jānosūta laikā
starp 2012. gada 24. novembri un 2013. gada 12. aprīli, kas ir šā aicinājuma pieteikties beigu datums.
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Projekta maksimālais ilgums ir līdz 2015. gada 30. jūnijam tiem pieteikumiem, kas iesniegti 1. termiņā, un
līdz 2015. gada 30. novembrim – pieteikumiem, kas iesniegti 2. termiņā vai līdz datumam, kad projekts tiek
uzsākts, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.
4. Atbalsta piešķiršanas kritēriji
Tiks piešķirti punkti (no kopējā punktu skaita – 100 punkti), pamatojoties uz šādu novērtējumu:
Vienreizējam projektam
— Kritēriji saistībā ar pretendenta uzņēmumu (40 punkti):
— Izstrādes stratēģijas kvalitāte (10),
— Izstrādes budžeta atbilstība (10),
— Finansēšanas stratēģijas kvalitāte (10),
— Izplatīšanas stratēģijas kvalitāte (10).
— Kritēriji, kas attiecas uz iesniegto projektu (60 punkti):
— Projekta kvalitāte (40),
— Ražošanas potenciāls un projekta iespējamība (10),
— Eiropas un starptautiskās izplatības potenciāls (10).
Projektu paketēm un projektu paketes 2. posmam
— Kritēriji saistībā ar pretendenta uzņēmumu (60 punkti):
— Uzņēmuma spēja izstrādāt un saražot Eiropas līmenī (15 punkti projektu paketēm – 30 punkti
projektu pakešu 2. posmam),
— Izstrādāšanas stratēģijas kvalitāte un izstrādāšanas budžeta atbilstība (15 punkti projektu paketēm –
10 punkti projektu pakešu 2. posmam),
— Finansēšanas stratēģijas kvalitāte (15 punkti projektu paketēm – 10 punkti projektu pakešu 2.
posmam),
— Izplatīšanas stratēģijas kvalitāte (15 punkti projektu paketēm – 10 punkti projektu pakešu 2.
posmam).
— Kritēriji, kas attiecas uz iesniegtajiem projektiem (40 punkti):
— Projektu kvalitāte (10),
— Radošās komandas potenciāls (10),
— Ražošanas potenciāls un projekta iespējamība (10),
— Eiropas un starptautiskās izplatības potenciāls (10).
5. Budžets
Kopējais pieejamais budžets ir EUR 18,25 miljoni. Piešķirtais finansējums ir subsīdija.
Maksimālais finansiālais ieguldījums, ko drīkst piešķirt vienreizējam projektam, ir starp EUR 10 000 un
EUR 60 000, izņemot mākslas filmas garuma animācijas filmas demonstrēšanai kinoteātrī, šeit maksimālais
finansējums ir EUR 80 000. Piešķirtais finansiālais ieguldījums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 50 % no
producenta iesniegtajiem attiecināmajiem izdevumiem (60 % projektiem, kuros pausta interese par Eiropas
kultūras daudzveidības veicināšanu).
Maksimālais finansiālais ieguldījums, ko drīkst piešķirt projektu paketēm un projektu pakešu 2. posmam, ir
starp EUR 70 000 un EUR 190 000. Piešķirtais finansiālais ieguldījums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt
50 % no producenta iesniegtajiem attiecināmajiem izdevumiem.
Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos finanšu resursus.
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6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pieteikumi ir jānosūta uz Izpildaģentūru (EACEA), lietojot elektronisko veidlapu caur internetu, kā arī papīra
veidlapu pa pastu, ne vēlāk kā 2012. gada 23. novembrī un 2013. gada 12. aprīlī (skatīt 3. punktu) šādā
adresē:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) — MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tiks pieņemti tikai tie pieteikumi, kas izpildīti oficiālajā pieteikumu veidlapā, tos likumīgi parakstījusi
persona, kura ir tiesīga stāties juridiski saistošās saistībās pieteicējas organizācijas vārdā.
Pieteikumi, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, netiek pieņemti.
7. Pilna informācija
Norādījumu pilns teksts un pieteikuma veidlapas ir pieejamas šādā interneta adresē:
http://www.ec.europa.eu/media
Pieteikumiem jāatbilst norādījumu prasībām, un tie jāiesniedz, aizpildot attiecīgas pieteikuma veidlapas.
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