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INDKALDELSE AF FORSLAG — EACEA/33/12
MEDIA 2007 — Udvikling, distribution, markedsføring og uddannelse
Støtte til grænseoverskridende tv-spredning af europæiske audiovisuelle produktioner
(2012/C 300/10)
1. Formål og beskrivelse
Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af
15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007).
Formålet med programmet er at fremme udbredelse i og uden for Fællesskabet af europæiske audiovisuelle
programmer, der er produceret af uafhængige selskaber, ved at fremme samarbejdet mellem tv-selskaber på
den ene side og uafhængige distributører og producenter på den anden side.
2. Støtteberettigede ansøgere
Indkaldelsen af forslag henvender sig til europæiske selskaber, hvis virke bidrager til opfyldelsen af oven
nævnte mål, særlig uafhængige europæiske tv-produktionsselskaber.
Ansøgerne skal være etableret i et af følgende lande:
— de 27 EU-medlemsstater
— EØS-landene, Schweiz eller Kroatien
— Bosnien og Hercegovina (på betingelse af afslutning af forhandlingsprocessen og formaliseringen af dette
lands deltagelse i MEDIA-programmet)
3. Støtteberettigede aktioner
Det av-værk, der foreslås, skal være en uafhængig europæisk tv-produktion (fiktion, animationsfilm eller
kreativt dokumentarprogram) med deltagelse af mindst tre formidlere fra forskellige medlemsstater i Den
Europæiske Union eller lande, der deltager i MEDIA 2007-programmet.
Ansøgningen skal være indsendt senest den første optagedag.
Projekterne må højst have en varighed af 30 eller 42 (for serie) måneder.
4. Tildelingskriterier
Ud af et maksimum på 100 point tildeles der point på grundlag af følgende vægtning. De aspekter, der tages
i betragtning, er nævnt under hvert kriterium:
— Værkets europæiske dimension og finansiering (45 point)
— det ansøgende selskabs oprindelsesland
— antallet af formidlere, der er tilknyttet værket
— formidlernes finansielle deltagelse
— omfanget af ikke-national finansiering.
— Internationale distributørers deltagelse (10 point)
— antal distributører, der deltager i værket, og disses hidtidige resultater
— omfanget af distributørens deltagelse
— eksistensen af en distributionsafdeling i det ansøgende produktionsselskab.
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— International appel og kvalitet af værket (25 point)
— værkets kvalitet
— det internationale salgspotentiale
— den internationale markedsføringsstrategi.
— Styrkelse af den sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa (7 point)
— antallet af sproglige områder, der indgår
— fremme af den kulturelle mangfoldighed i Europa.
— Styrkelse af den europæiske kulturarv på av-området (3 point)
— undersøgelse af det anvendte arkivmateriale.
— Hidtidige resultater i forbindelse med salget på det internationale marked (10 point)
— det ansøgendes selskabs/den ansøgende producents salg på det internationale marked i de seneste 5
år.
5. Budget
Der er et samlet budget på 10,8 mio. EUR til rådighed.
Det finansielle bidrag ydes som tilskud. Det maksimale støttebeløb, der kan tildeles, er 500 000 EUR pr.
fiktion og tegnefilm og 300 000 EUR pr. dokumentarfilm. Det tildelte støttebeløb kan aldrig overstige
12,5 % af de støtteberettigede omkostninger for fiktion og tegnefilm eller 20 % af de støtteberettigede
omkostninger for dokumentarfilm.
6. Ansøgningsfrist
Ansøgningerne skal indsendes til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur
(EACEA) senest den 10. december 2012 eller 3. juni 2013 til følgende adresse:
Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA)
Unit MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Der accepteres kun ansøgninger, der indgives på den officielle formular, behørigt underskrevet af den
person, som kan indgå retlige forpligtelser på ansøgerorganets vegne, og indeholdende alle de oplysninger
og bilag, der kræves i henhold til indkaldelsens fulde ordlyd.
Ansøgninger kan ikke indsendes pr. fax eller e-mail.
7. Fuldstændige oplysninger
Retningslinjernes fulde ordlyd og ansøgningsskemaet findes på:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
Ansøgningerne skal opfylde samtlige krav, der stilles i den fulde tekst, og skal indsendes på det hertil
beregnede ansøgningsskema.
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