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TAOTLUSVOOR – EACEA/33/12
MEDIA 2007 – Arendus, levi, kampaaniad ja koolitus
Toetus Euroopa audiovisuaalteoste teleleviks
(2012/C 300/10)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Käesolev teade taotlusvooru väljakuulutamise kohta põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri
2006. aasta otsusel nr 1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris
(MEDIA 2007).
Programmi üks eesmärk on edendada Euroopa sõltumatute tootmisorganisatsioonide audiovisuaalteoste
liikumist nii Euroopa ühenduses kui ka väljaspool seda, julgustades ühelt poolt ringhäälinguorganisatsioo
nide ning teiselt poolt sõltumatute tootjate ja levitajate koostööd.
2. Abikõlblikud taotlejad
Käesolev teade on mõeldud Euroopa ettevõtetele, kelle tegevus toetab eespool nimetatud eesmärkide
saavutamist, ning eelkõige sõltumatutele teletoodangufirmadele.
Taotlejad peavad olema registreeritud ühes järgmistest riikidest:
— Euroopa Liidu 27 liikmesriiki;
— EMPs riigid, Šveits ja Horvaatia;
— Bosnia ja Hertsegoviina (tingimusel, et läbirääkimised lõpetatakse ja kõnealuse riigi osalemine MEDIA
programmis kinnitatakse ametlikult).
3. Abikõlblikud meetmed
Väljapakutud audiovisuaalteos peab olema Euroopa sõltumatu teletoodang (mängu-, anima- või loomingu
line dokumentaalfilm), mille tegemisse on kaasatud vähemalt kolm ringhäälinguettevõtet Euroopa Liidu eri
liikmesriikidest või programmis „MEDIA 2007” osalevatest riikidest.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt esimesel võttepäeval.
Projektide maksimumkestus on 30 või 42 (seriaalide) kuud.
4. Toetuse määramise kriteeriumid
Punkte antakse järgmiste kriteeriumide hindamise alusel; iga kriteeriumi all on loetletud arvesse võetavad
aspektid. Kokku on võimalik saada 100 punkti.
— Euroopa mõõde ja teose rahastamine (45 punkti)
— toetust taotleva ettevõtte päritoluriik;
— teosega seotud ringhäälinguettevõtete arv;
— ringhäälinguettevõtete rahaline osalus;
— mitteriikliku rahastamise tase.
— Rahvusvahelise levitaja osalemine (10 punkti)
— teosega seotud levitajate arv ja varasem kogemus;
— levitaja osaluse suurus;
— levitusega tegeleva haru olemasolu toetust taotlevas tootmisettevõttes.
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— Projekti kvaliteet ja rahvusvaheline mõõde (25 punkti)
— teose kvaliteet;
— rahvusvahelise müügi potentsiaal;
— rahvusvaheline turustusstrateegia.
— Euroopa keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse edendamine (7 punkti)
— hõlmatud keelealade arv;
— Euroopa kultuurilise mitmekesisuse edendamine.
— Euroopa audiovisuaalpärandi edendamine (3 punkti)
— kasutatud arhiivimaterjali uurimine.
— Varasemad rahvusvahelise müügi andmed (10 punkti)
— toetust taotleva ettevõtte/tootja rahvusvaheline müük viimasel viiel aastal.
5. Eelarve
Kokku eraldatakse toetust 10,8 miljoni euro ulatuses.
Eraldatav rahaline toetus on subsiidium. Maksimaalne toetussumma mängu- ja animafilmi projektide puhul
on 500 000 eurot teose kohta, dokumentaalfilmi projektide puhul 300 000 eurot teose kohta. Eraldatav
rahaline toetus ei tohi ületada 12,5 % taotleja esitatud abikõlblikest kuludest mängu- või animafilmide puhul
ning 20 % abikõlblikest kuludest dokumentaalfilmi puhul.
6. Taotluste esitamise tähtpäev
Taotlused tuleb esitada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele (EACEA) hiljemalt
10. detsembriks 2012 või 3. juuniks 2013 järgmisele aadressile:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Vastu võetakse ainult ametlikul taotlusvormil esitatud taotlused, millele on nõuetekohaselt alla kirjutanud
taotlejaorganisatsiooni nimel õiguslikult siduvate kohustuste võtmiseks volitatud isik ning mis sisaldavad
suuniste täistekstis nimetatud kõiki andmeid ja lisasid.
Faksi või e-kirja teel saadetud taotlusi vastu ei võeta.
7. Üksikasjalik teave
Suuniste täisteksti koos taotlusvormidega leiate järgmiselt Interneti-aadressilt:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
Taotlused peavad vastama kõikidele täistekstis esitatud tingimustele ning need tuleb esitada ettenähtud
vormidel.
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