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INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG – EACEA/32/12
MEDIA 2007 – Utveckling, distribution, marknadsföring och utbildning
Stöd till utveckling av interaktiva verk on-line och off-line
(2012/C 300/09)
1. Mål och beskrivning
Denna inbjudan att lämna projektförslag grundas på Europaparlamentets och rådets beslut nr
1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomföranet av ett stödprogram för den europeiska
audiovisuella sektorn (Media 2007).
Ett av programmets mål är att genom ekonomiskt stöd främja utvecklingen av produktionsprojekt avsedda
för europeiska och internationella marknader som tagits fram av oberoende europeiska produktionsföretag.
2. Vem kan söka bidrag?
Denna inbjudan riktar sig till europeiska företag vars verksamhet bidrar till att ovannämnda mål uppnås,
särskilt oberoende produktionsföretag.
Sökande ska ha sitt säte i något av följande länder:
— De 27 länderna i Europeiska unionen
— EES, Schweiz och Kroatien
— Bosnien och Hercegovina (förutsatt att förhandlingarna med landet avslutats och att det officiellt deltar i
Media-programmet)
3. Åtgärder som kan får bidrag
Verksamheter för följande interaktiva verk kan få bidrag:
Konceptutveckling (fram till den första spelbara användningen) av digitalt interaktivt innehåll som kom
plement till ett audiovisuellt projekt (drama, kreativ dokumentär eller animerad film) som tagits fram
specifikt för minst en av följande plattformar:
— Internet
— PC
— Konsol
— Handhållen anordning
— Interaktiv television
Det digitala innehållet måste visa
— väsentlig interaktivitet med ett berättande inslag,
— originalitet, kreativitet och nyskapande i förhållande till befintliga verk,
— kommersiell potential på europeisk nivå.
Endast följande typer av audiovisuella projekt avsedda för kommersiellt utnyttjande kan kompletteras med
hjälp av det inlämnade interaktiva verket:
— Ett drama på minst 50 minuter (seriens totala längd om det rör sig om en serie).
— En kreativ dokumentär på minst 25 minuter (längd per avsnitt om det rör sig om en serie).
— En animerad film på minst 24 minuter (seriens totala längd om det rör sig om en serie).
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Följande verksamheter kan inte få bidrag:
Utvecklings- och produktionsverksamhet för följande kategorier av verk kan inte få bidrag:
— referensverk (uppslagsverk, kartböcker, kataloger, databaser …),
— ”fixar”-verk (utbildningsprogram, handböcker …),
— verktyg och programvarutjänster,
— informationstjänster eller tjänster som endast har transaktionssyfte,
— informationsprogram och tidskrifter,
— turismfrämjande projekt,
— multimediekonstprojekt,
— webbplatser som är, eller är speciellt avsedda för sociala plattformar, sociala nätverk, internetforum,
bloggar eller liknande verksamheter;
— projekt som direkt eller indirekt främjar budskap som strider mot Europeiska unionens politik. Exempel
på dessa är projekt som kan stå i strid med folkhälsointresset (alkohol, tobak, narkotika), respekten för
mänskliga rättigheter, människors säkerhet, yttrandefriheten osv.
— projekt som främjar våld och/eller rasism och/eller som har ett pornografiskt innehåll,
— verk av säljfrämjande art (särskilt sådana vars innehåll avser ett visst märke),
— institutionella produktioner som gynnar en viss organisation eller dess verksamhet.
Inbjudan att lämna projektförslag 32/12 har två tidsfrister. För att tas med i den första tidsfristen måste
ansökan om stöd skickas till EACEA mellan datumet för offentliggörande av inbjudan att lämna projektför
slag och den 23 november 2012. För att tas med i den andra tidsfristen måste ansökan om stöd skickas till
EACEA mellan den 24 november 2012 och den 12 april 2013, vilket är slutdatum för inbjudan att lämna
projektförslag.
Maximal tidslängd för projektet är fram till den 30 juni 2015 för ansökningar om stöd som skickas före den
första tidsfristen och fram till den 30 november 2015 för de ansökningar som skickas före den andra
tidsfristen eller fram till det datum då produktionen av projektet startar, beroende på vilket som kommer
först.
4. Tilldelningskriterier
Poäng tilldelas av totalt 100 poäng utifrån nedanstående viktning:
— Kriterier som rör det sökande företaget (40 poäng)
— Utvecklingsstrategins kvalitet (10)
— Utvecklingsbudgetens överensstämmelse (10)
— Företagets förmåga att genomföra projektet (10)
— Finansieringsstrategins kvalitet (10)
— Kriterier som rör det inlämnade projektet (60 poäng)
— Innehållets kvalitet och konceptets originalitet i förhållande till befintliga verk (20)
— Nyskapande, lämplighet i fråga om de tekniker som används i verket och kvalitet på interaktiviteten
(20)
— Utnyttjandepotential på europeisk nivå och lämplighet för målgruppen (20).
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5. Budget
Den totala budgeten är 2,5 miljoner EUR. Det ekonomiska stödet ges i form av ett bidrag.
Maximalt ekonomiskt stöd som kan ges är mellan 10 000 och 150 000 EUR.
Det ekonomiska stödet får inte överstiga 50 procent av de godkända kostnaderna som lagts fram av
producenten (60 procent för projekt som visar intresse för att främja den europeiska kulturella mångfalden).
Genomförandeorganet förbehåller sig rätten att inte tilldela samtliga tillgängliga medel.
6. Sista ansökningsdag
Ansökningarna ska skickas till Executive Agency (EACEA). Använd onlineansökan och skicka in pappers
versionen per post. Ansökan ska skickas senast den 23 november 2012 och 12 april 2013 (se punkt 3)
till följande adress:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) — MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
För att godtas måste ansökan göras med hjälp av det officiella ansökningsformuläret och skrivas under av
den person som har rätt att ingå juridiskt bindande överenskommelser å den sökande organisationens
vägnar.
Ansökningar som skickas in via fax eller e-post kommer inte att beaktas.
7. Fullständiga uppgifter
Den fullständiga texten till riktlinjerna samt ansökningsblanketterna finns på Internetadressen:
http://ec.europa.eu/media
Ansökan måste följa samtliga bestämmelser i riktlinjerna och lämnas in på blanketter avsedda för ändamålet.
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