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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EACEA/32/12
MEDIA 2007 – Parengiamieji darbai, platinimas, reklamavimas ir mokymas
Parama prijungtiniu ir atjungtiniu būdais teikiamų interaktyviųjų kūrinių parengiamiesiems darbams
(2012/C 300/09)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas remiantis 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 2007)
įgyvendinimo.
Vienas programos tikslų yra finansiškai remti nepriklausomų Europos gamybos bendrovių Europos ir
tarptautinei rinkoms skirtų projektų parengiamuosius darbus.
2. Paraiškas galintys teikti pareiškėjai
Šis pranešimas skirtas Europos bendrovėms, savo veikla padedančioms siekti minėto tikslo, ypač nepriklau
somoms gamybos bendrovėms.
Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš šių šalių:
— 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse,
— EEE šalyse, Šveicarijoje arba Kroatijoje,
— Bosnijoje ir Hercegovinoje (su sąlyga, kad bus užbaigtas derybų procesas ir įformintas šios šalies daly
vavimas MEDIA programoje).
3. Remtina veikla
Remtina tokių interaktyviųjų kūrinių kūrimo veikla:
Audiovizualinio projekto (dramos, kūrybinės dokumentikos ar animacijos) skaitmeninio sąveikaus turinio
projekto rengimas (iki parengimo naudoti). Projektas turi būti specialiai parengtas vienai iš šių platformų:
— internetui,
— kompiuteriui,
— pultui,
— rankiniam prietaisui,
— interaktyviai televizijai.
Šis skaitmeninis turinys turi:
— būti iš esmės sąveikus su pasakojamuoju elementu,
— būti originalus, kūrybiškas ir naujoviškas, palyginti su esamais kūriniais, ir
— turėti komercinį potencialą Europoje.
Siūlomas remti sąveikusis projektas turi būti skirtas šio pobūdžio komerciniam audiovizualiniam projektui:
— dramos kūriniui, kurio trukmė – bent 50 minučių (daugiaserijinio kūrinio atveju – visa kūrinio trukmė),
— kūrybinės dokumentikos kūriniui, kurio trukmė – bent 25 minutės (serialo atveju – vieno epizodo
trukmė),
— animaciniam filmui, kurio trukmė – bent 24 minutės (serialo atveju – visa kūrinio trukmė).
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Neremiama veikla:
Neremiama šių kategorijų kūrinių parengiamoji ir gamybinė veikla:
— žinynų (enciklopedijų, atlasų, katalogų, duomenų bazių ir pan.),
— pažintinių kūrinių (šviečiamųjų programų, vadovų ir pan.),
— priemonių ir programinės įrangos paslaugų,
— informacinių ar grynai transakcinio pobūdžio paslaugų,
— informacinių programų ir žurnalų,
— turizmą skatinančių projektų,
— meninių daugialypės terpės projektų,
— tinklalapių palaikymas, arba dedikavimas specialiai socialinėms platformoms, socialiniams tinklams,
interneto forumams, tinklaraščiams arba kitoms panašioms veikloms,
— projektų, kuriuose tiesiogiai ar netiesiogiai skleidžiamos Europos Sąjungos politikos neatitinkančios
mintys, pvz., projektų, prieštaraujančių visuomenės sveikatos apsaugos (dėl alkoholio, tabako ar narko
tikų), žmogaus teisių, žmonių saugumo, išraiškos laisvės ir kt. principams;
— smurtą ir (arba) rasizmą skatinančių projektų ir (arba) pornografinio turinio projektų;
— reklaminio pobūdžio kūrinių (ypač prekybinių ženklų reklamos);
— institucijų kūrinių, kuriais reklamuojama tam tikra organizacija arba jos veikla.
Kvietime teikti paraiškas 32/12 nustatyti du galutiniai terminai. Kad paraiškai galiotų pirmasis terminas,
paraiška paramai gauti agentūrai turi būti nusiųsta nuo kvietimo paskelbimo dienos iki 2012 m. lapkričio
23 d. Kad paraiškai galiotų antrasis terminas, paraiška paramai gauti agentūrai turi būti nusiųsta nuo
2012 m. lapkričio 24 d. iki 2013 m. balandžio 12 d. (paskutinės paraiškų pateikimo dienos).
Projektai, kurių paraiškos paramai gauti pateikiamos laikantis pirmojo termino, turi būti baigti įgyvendinti
ne vėliau kaip 2015 m. birželio 30 d., o projektai, kurių paraiškos paramai gauti pateikiamos laikantis
antrojo termino – ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 30 d. arba iki projekto įgyvendinimo pradžios (pri
klausomai nuo to, kuri iš šių dviejų datų yra ankstesnė).
4. Paramos skyrimo kriterijai
Paraiškos vertinamos pagal 100 taškų toliau nurodytais kriterijais pagrįstą sistemą:
— Keliami paraišką teikiančiai bendrovei kriterijai (40 taškų):
— parengiamųjų darbų strategijos kokybė (10),
— parengiamųjų darbų biudžeto nuoseklumas (10),
— bendrovės gebėjimas įgyvendinti projektą (10),
— finansavimo strategijos kokybė (10).
— Pateiktam projektui taikomi kriterijai (60 taškų):
— turinio kokybė ir koncepcijos originalumas, palyginti su esamų kūrinių (20),
— kūrybinių metodų ir sąveikos kokybės naujoviškumas ir tinkamumas (20),
— panaudojimo Europoje potencialumas ir tinkamumas tikslinei auditorijai (20).
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5. Biudžetas
Bendras projektams skiriamas biudžetas yra 2,5 mln. EUR. Finansinė parama teikiama kaip subsidija.
Vienam projektui skiriama ne daugiau kaip 10 000–150 000 EUR.
Finansinė parama jokiu būdu neviršys 50 % pareiškėjo pateiktų remtinų išlaidų (60 % Europos kultūrinę
įvairovę skatinančių projektų atveju).
Vykdomoji įstaiga pasilieka teisę neskirti visų turimų lėšų.
6. Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiškas reikia pristatyti Vykdomajai agentūrai (EACEA) iki 2012 m. lapkričio 23 d. ir 2013 m. balandžio
12 d. (imtinai), visus būtinus dokumentus siunčiant paštu arba pateikiant elektroninę paraišką (žr. 3 punktą)
šiuo adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) — MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Priimamos tik paraišką teikiančios įmonės vardu teisiškai įsipareigoti galinčio asmens pasirašytos užpildytos
oficialios paraiškos formos.
Faksu arba elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos bus atmestos.
7. Išsami informacija
Išsamias konkurso gaires (angl. guidelines) ir paraiškos anketas (angl. application forms) rasite internete adresu:
http://ec.europa.eu/media
Paraiškos turi būti parengtos kaip nurodyta konkurso gairėse užpildant internete pateiktą paraiškos anketą.
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