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EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA/32/12
MEDIA 2007 – Kehittäminen, levitys, myynninedistäminen ja koulutus
Tuki vuorovaikutteisten online- ja offline-teosten kehittämistä varten
(2012/C 300/09)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntöilmoitus perustuu 15 päivänä marraskuuta 2006 tehtyyn Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätökseen N:o 1718/2006/EY Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta
(MEDIA 2007).
Yksi ohjelman tavoitteista on edistää taloudellisen tuen avulla sellaisten riippumattomien eurooppalaisten
tuotantoyhtiöiden esittämien tuotantohankkeiden kehittämistä, jotka on tarkoitettu Eurooppaan ja kansain
välisille markkinoille.
2. Tukikelpoisuus
Tämä ilmoitus pyrkii tavoittamaan eurooppalaiset yritykset, joiden toiminta myötävaikuttaa edellä mainit
tujen tavoitteiden saavuttamista, ja erityisesti riippumattomat tuotantoyhtiöt.
Hakijoilla on oltava toimipaikka jossakin seuraavista maista:
— Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota
— ETA-ssa, Sveitsi ja Kroatia
— Bosnia ja Herzegovina (sillä ehdolla, että neuvotteluprosessi saadaan päätökseen ja tämän maan osallis
tuminen MEDIA-ohjelmaan virallistetaan).
3. Tukikelpoiset toimet
Seuraaviin vuorovaikutteisiin teoksiin liittyvä toiminta on tukikelpoista:
Sellaisen vuorovaikutteisen digitaalikokonaisuuden konseptointi (ensimmäiseen esitettävissä olevaan sovel
lukseen saakka), jolla täydennetään jotakin audiovisuaalista hanketta (draama, luova dokumentti tai ani
maatio) ja joka on kehitetty erityisesti jollekin seuraavista alustoista:
— Internet
— Henkilökohtainen tietokone
— Konsoli
— Kädessä pidettävä laite
— Vuorovaikutteinen televisio.
Tältä digitaaliselta kokonaisuudelta vaaditaan seuraavaa:
— sen on oltava olennaisilta osiltaan vuorovaikutteinen ja siinä on oltava mukana kertomuksellinen osa
tekijä
— sen on oltava omaperäinen, luova ja innovatiivinen jo olemassa oleviin muihin töihin nähden
— sillä on oltava kaupallista potentiaalia Euroopassa.
Tarjottavilla vuorovaikutteisilla töillä voidaan täydentää vain seuraavantyyppisiä kaupalliseen käyttöön tar
koitettuja audiovisuaalisia hankkeita:
— vähintään 50 minuutin kestoinen draama (sarjan yhteenlaskettu pituus silloin, kun kyseessä on sarja)
— vähintään 25 minuutin kestoinen luova dokumentti (kunkin jakson pituus silloin, kun kyseessä on sarja)
— vähintään 24 minuutin kestoinen animaatio (sarjan yhteenlaskettu pituus silloin, kun kyseessä on sarja)
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Seuraavat toimet eivät ole tukikelpoisia:
Kehittämis- ja tuotantotoiminta seuraavissa luokissa ei ole tukikelpoista:
— lähdeteokset (tietosanakirjat, kartastot, luettelot, tietokannat jne.),
— ns. osaamisteokset (koulutusohjelmat, käsikirjat jne.),
— työvälineet ja ohjelmistopalvelut,
— tiedotuspalvelut tai pelkät toimituspalvelut,
— tiedottavat ohjelmat ja aikakausjulkaisut,
— matkailua edistävät hankkeet,
— multimediataiteen hankkeet,
— Nettisivut, jotka ovat tai keskittyvät erityisesti sosiaalisiin alustoihin, sosiaaliseen verkottumiseen, internet
foorumeihin, blogeihin tai vastaaviin toimintoihin.
— 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 suosivat ja/tai sisällöltään pornografiset hankkeet,
— luonteeltaan myyntiä edistävät teokset (erityisesti tuotemerkkisisältö),
— institutionaaliset tuotteet, jotka tukevat jotakin tiettyä organisaatiota tai sen toimintaa.
Ehdotuspyynnön 32/12 jättämiselle on kaksi määräaikaa. Jos hakemus toimitetaan ensimmäisen määräajan
kuluessa, on se lähetettävä virastolle ehdotuspyynnön julkaisemispäivän ja 23 päivänä marraskuuta 2012
välisenä aikana. Jos hakemus toimitetaan toisen määräajan kuluessa, on se lähetettävä virastolle aikaisintaan
24 päivänä marraskuuta 2012 ja viimeistään 12 päivänä huhtikuuta 2013, jolloin pyyntö päättyy.
Hanke saa kestää ensimmäisen määräajan kuluessa toimitettujen ehdotuspyyntöjen osalta enintään 30 päi
vänä kesäkuuta 2015 saakka ja toisen määräajan kuluessa toimitettujen osalta 30 päivänä marraskuuta 2015
saakka tai päivämäärään, jolloin hanke on tuotannossa, sen mukaan kumpi näistä on aikaisempi.
4. Myöntämiskriteerit
Hakijoille myönnetään pisteitä 100 pisteen kokonaismäärästä seuraavin perustein:
— hakijayhtiötä koskevat kriteerit (40 pistettä).
— kehittämisstrategian laatu (10),
— kehittämisbudjetin rakenne (10),
— yrityksen kapasiteetti toteuttaa hanke (10),
— rahoitusstrategian laatu (10).
— hankkeeseen liittyvät kriteerit (60 pistettä).
— konseptin sisällön ja alkuperäisyyden laatu olemassa oleviin teoksiin nähden (20),
— innovatiivisuus, käytetyn työtekniikan asianmukaisuus sekä vuorovaikutteisuuden laatu (20);
— mahdollisuudet Euroopan tason käyttöön sekä soveltuvuus kohdeyleisölle (20).
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5. Talousarvio
Koko käytettävissä oleva budjetti on 2,5 miljoonaa EUR. Myönnettävä rahoitusosuus on tuki.
Suurin myönnettävä rahoitusosuus on 10 000–150 000 EUR.
Myönnettävä rahoitusosuus ei voi ylittää 50 prosenttia hakijan esittämistä tukikelpoisista kuluista (60 %
hankkeille, jotka edistävät eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuutta).
Virasto varaa itselleen oikeuden olla jakamatta kaikkia käytössä olevia varoja.
6. Hakemusten jättämisen määräaika
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:
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (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.
Sähköpostin tai faksin välityksellä toimitetut hakemukset hylätään.
7. Tarkemmat tiedot
Ohjeisto kokonaisuudessaan sekä hakulomakkeet löytyvät seuraavasta osoitteesta:
http://ec.europa.eu/media
Hakemusten on noudatettava kaikkia ohjeissa esitettyjä vaatimuksia, ja ne on toimitettava tähän tarkoituk
seen varattuja lomakkeita käyttäen.
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