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TAOTLUSVOOR – EACEA/32/12
MEDIA 2007 – Arendus, levi, promotsioon ja koolitus
Toetus sidus- ja võrguühenduseta interaktiivsete teoste arenduseks
(2012/C 300/09)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Käesolev teade taotlusvooru väljakuulutamise kohta põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri
2006. aasta otsusel nr 1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris
(MEDIA 2007).
Üheks programmi eesmärgiks on toetada rahalise abi kaudu Euroopa sõltumatute tootmisettevõtete Euroopa
ja rahvusvahelistele turgudele mõeldud tootmisprojektide arendust.
2. Abikõlblikud taotlejad
Käesolev teade on suunatud Euroopa ettevõtetele, kelle tegevus toetab ülalmainitud eesmärkide saavutamist,
eelkõige sõltumatutele tootmisettevõtetele.
Taotlejad peavad olema registreeritud ühes järgmistest riikidest:
— Euroopa Liidu 27 liikmesriiki;
— EMP riigid, Šveits ja Horvaatia;
— Bosnia ja Hertsegoviina (tingimusel, et läbirääkimised lõpetatakse ja kõnealuse riigi osalemine MEDIA
programmis kinnitatakse ametlikult).
3. Abikõlblikud meetmed
Abikõlblikud on järgmised interaktiivsed teosed:
Sellise digitaalse interaktiivse sisuga idee väljatöötamine (esimese esituskõlbuliku rakenduseni), mis täiendab
audiovisuaalset projekti (draamafilm, loominguline dokumentaalfilm või animafilm), mis on spetsiifiliselt
arendatud vähemalt ühe jaoks järgmistest platvormidest:
— Internet;
— personaalarvuti;
— mängukonsool;
— käeshoitav seade;
— interaktiivne televisioon.
Digitaalne sisu peab sisaldama järgmist:
— tihe interaktiivsus narratiivse komponendiga;
— originaalsus, loovus ja uuenduslikkus võrreldes olemasolevate teostega;
— kaubanduslik potentsiaal Euroopas.
Esitatud interaktiivne teos võib täiendada üksnes järgmiste eetriaegadega audiovisuaalseid projekte:
— draamafilm eetriajaga vähemalt 50 minutit (seriaali korral seriaali kogukestus);
— loominguline dokumentaalfilm eetriajaga on vähemalt 25 minutit (seriaali korral ühe episoodi kestus);
— animafilm eetriajaga vähemalt 24 minutit (seriaali korral seriaali kogukestus).
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Abikõlblikud ei ole järgmised tegevused:
abikõlblikud ei ole järgmistesse kategooriatesse kuuluvate teoste arendus- ja tootmistegevused:
— teatmeteosed (entsüklopeediad, atlased, kataloogid, andmebaasid jmt);
— õppematerjalid (koolitusprogrammid, käsiraamatud jmt);
— tööriistad ja tarkvarateenused;
— teabeteenused või ainult transaktsioonilised teenused;
— teabeprogrammid ja -väljaanded;
— turismi reklaamivad projektid;
— multimeedia kunstiprojektid;
— veebilehed, mis on suunatud sotsiaalvõrgustikele, interneti foorumitele, blogidele või sarnastele tegevus
tele;
— projektid, mis edastavad otseselt või kaudselt sõnumeid, mis on vastuolus Euroopa Liidu poliitikaga.
Näiteks projektid, mis on vastuolus tervishoiuhuvidega (alkohol, tubakas, narkootikumid), inimõiguste
austamise, inimeste turvalisuse, sõnavabadusega jne;
— projektid, mis propageerivad vägivalda ja/või rassismi ja/või sisaldavad pornograafiat;
— reklaamteosed;
— institutsionaalsed teosed konkreetse organisatsiooni või selle tegevuse reklaamimiseks.
Taotlusvoorul 32/12 on kaks tähtaega. Esimesel tähtajal osalemiseks peab toetuse taotluse saatma täitev
asutusele ajavahemikus alates taotlusvooru väljakuulutamise teate avaldamisest kuni 23. november 2012.
Teisel tähtajal osalemiseks peab toetuse taotluse saatma täitevasutusele ajavahemikus alates 24. november
2012 kuni 12. aprill 2013, mis on taotlusvooru lõppkuupäev.
Projektide maksimumkestus on esimesel tähtajal esitatud toetuse taotluste puhul kuni 30. juunini 2015 ning
teisel tähtajal esitatud taotluste puhul 30. novembrini 2015 või kuni projekti tootmisse mineku kuupäevani
sõltuvalt sellest, kumb saabub varem.
4. Toetuse määramise kriteeriumid
Punkte antakse järgmiste kriteeriumide alusel. Kokku on võimalik saada 100 punkti.
— taotluse esitanud ettevõttega seotud kriteeriumid (40 punkti):
— arendusstrateegia kvaliteet (10);
— arenduse eelarve järjekindlus (10);
— ettevõtte suutlikkus projekti ellu viia (10);
— rahastamisstrateegia kvaliteet (10);
— esitatud projektiga seotud kriteeriumid (60 punkti):
— sisu kvaliteet ja kontseptsiooni originaalsus võrreldes olemasolevate töödega (20);
— teose uuenduslikkus, kasutatud tehnika asjakohasus ja interaktiivsuse kvaliteet (20);
— Euroopas kasutamise võimalus ja sobivus sihtauditooriumi jaoks (20).
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5. Eelarve
Kokku eraldatakse toetust 2,5 miljonit eurot. Rahalise toetuse liik: toetus.
Maksimaalne eraldatav rahaline toetus võib olla 10 000 kuni 150 000 eurot.
Eraldatav rahaline toetus ei tohi ületada 50 % tootja esitatud abikõlblikest kuludest (60 % projektide puhul,
mis edendavad Euroopa kultuurilist mitmekesisust).
Täitevasutus jätab endale õiguse kõiki ettenähtud vahendeid mitte välja jagada.
6. Taotluste esitamise tähtaeg
Taotlused tuleb paberkandjal saata Tegevagentuuri (EACEA) hiljemalt 23. novembriks 2012 ja 12. aprilliks
2013 ning kasutada tuleb kodulehelt allalaetud taotlusvorme (vt 3. punkti) järgmisele aadressile:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) — MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Vastu võetakse ainult ametlikul avalduse vormil esitatud avaldused, mille on nõuetekohaselt allkirjastanud
isik, kellel on volitus võtta taotluse esitanud asutuse nimel õiguslikult siduvaid kohustusi.
Faksi või e-posti teel saadetud taotlusi vastu ei võeta.
7. Üksikasjalik teave
Taotlusvooru täisteksti koos taotlusvormidega leiate järgmiselt Interneti-aadressilt:
http://ec.europa.eu/media
Taotlused peavad vastama kõikidele täistekstis esitatud tingimustele ning need tuleb esitada ettenähtud
vormidel.
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