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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/33/12
MEDIA 2007 – Rozvoj, distribuce, propagace a vzdělávání
Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl
(2012/C 300/10)
1. Cíle a popis
Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního
odvětví (MEDIA 2007).
Jedním z cílů programu je podporovat nadnárodní vysílání evropských audiovizuálních děl vyrobených
nezávislými produkčními společnostmi prostřednictvím podpory spolupráce mezi vysílateli na straně
jedné a nezávislými producenty a distributory na straně druhé.
2. Způsobilí žadatelé
Toto oznámení je určeno evropským společnostem, jejichž činnost přispívá k dosažení výše uvedených cílů,
zejména nezávislým produkčním společnostem zaměřujícím se na televizní tvorbu.
Žadatelé musí mít sídlo v jedné z těchto zemí:
— 27 zemí Evropské unie,
— členské země EHP, Švýcarsko a Chorvatsko,
— Bosna a Hercegovina (pod podmínkou dokončení procesu jednání a formalizace účasti této země
v programu MEDIA)
3. Způsobilé akce
Navržené audiovizuální dílo musí být nezávislou evropskou televizní produkcí (hrané filmy, animované
filmy nebo tvůrčí dokumenty), na které se podílejí nejméně tři vysílací společnosti z několika členských
států Evropské unie nebo zemí zúčastněných v programu MEDIA 2007.
Žádost musí být podána nejpozději první den hlavního natáčení.
Maximální délka projektu je 30 nebo 42 (v případě seriálu) měsíců.
4. Kriteria přidělení
Z celkového počtu 100 bodů se body přidělují na základě níže uvedených kritérií; zohledňované aspekty
jsou uvedeny pod každým kritériem:
— Evropský rozměr a financování díla (45 bodů).
— země původu žádající společnosti,
— počet vysílatelů spojených s dílem,
— finanční zapojení vysílatelů,
— výše nenárodního financování.
— Zapojení mezinárodního distributora (10 bodů).
— počet a historie distributorů zapojených do díla,
— rozsah zapojení distributora,
— existence distribuční sekce v žádající produkční společnosti.
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— Mezinárodní potenciál a kvalita díla (25 bodů).
— kvalita díla,
— mezinárodní prodejní potenciál,
— mezinárodní marketingová strategie.
— Posílení evropské jazykové a kulturní různorodosti (7 bodů).
— počet pokrytých jazykových oblastí,
— propagace evropské kulturní různorodosti.
— Posílení evropského audiovizuálního dědictví (3 body).
— přezkoumání použitých archivních materiálů.
— Historie mezinárodních prodejů (10 bodů)
— mezinárodní prodeje dosažené žádající společností / žádajícím producentem nejméně za posledních
pět let.
5. Rozpočet
Celkový rozpočet činí 10,8 mil. EUR.
Finanční příspěvek se poskytuje formou dotace. Maximální finanční příspěvek, který lze poskytnout, činí
500 000 EUR na jedno dílo v případě hraných nebo animovaných projektů a 300 000 EUR na jedno dílo
v případě dokumentárních projektů. Poskytnutý finanční příspěvek nesmí v žádném případě překročit
12,5 % uznatelných nákladů předložených producentem u hraných nebo animovaných filmů a 20 % uzna
telných nákladů u dokumentárních filmů.
6. Termín pro podání žádostí
Žádosti musí být předloženy výkonné agentuře (EACEA) nejpozději do 10. prosince 2012 nebo 3. června
2013 na tuto adresu:
Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA)
Unit MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Přijímány budou pouze žádosti předložené na oficiálním formuláři žádosti, řádně podepsané osobou
oprávněnou k přijímání právních závazků jménem žádajícího subjektu. Přihlášky musí obsahovat všechny
informace a přílohy uvedené v úplném znění této výzvy.
Žádosti zaslané faxem nebo elektronickou poštou nebudou přijaty.
7. Podrobnosti
Plné znění pokynů a formuláře žádosti naleznete na této internetové adrese:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
Žádosti musí splňovat všechny podmínky uvedené v pokynech a musí být předloženy na poskytnutých
formulářích.
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