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EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA/33/12
MEDIA 2007 – Kehittäminen, levitys, myynninedistäminen ja koulutus
Tuki eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten televisiolevitykselle
(2012/C 300/10)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntöilmoitus perustuu eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja
myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta tehtyyn neuvoston ja Euroopan par
lamentin päätökseen N:o 1718/2006/EY, joka on tehty 15 päivänä marraskuuta 2006 (MEDIA 2007).
Ohjelman yhtenä tavoitteena on edistää riippumattomien yhtiöiden tuottamien eurooppalaisten audiovisuaa
listen ohjelmien liikkumista yhteisössä ja sen ulkopuolella rohkaisemalla lähetystoiminnasta huolehtivien
sekä levitystä ja tuotantoa harjoittavien riippumattomien yhtiöiden välistä yhteistyötä.
2. Tukikelpoiset hakijat
Tämä ehdotuspyyntö on osoitettu eurooppalaisille yhtiöille, jotka edistävät toiminnallaan edellä mainittujen
tavoitteiden toteutumista, ja erityisesti riippumattomille eurooppalaisille audiovisuaalialan tuotantoon
keskittyville yhtiöille.
Hakijan on oltava sijoittunut johonkin seuraavista maista:
— Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota,
— ETAssa, Sveitsi ja Kroatia,
— Bosnia ja Herzegovina (sillä ehdolla, että neuvotteluprosessi saadaan päätökseen ja tämän maan osallis
tuminen MEDIA-ohjelmaan virallistetaan)
3. Tukikelpoiset toimet
Ehdotetun audiovisuaalisen teoksen on oltava riippumaton eurooppalainen televisiotuotanto (fiktio, animaa
tio tai luova dokumentti), johon osallistuu vähintään kolme lähetystoimintaa harjoittavaa yhtiötä useasta
Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai MEDIA 2007 -ohjelmaan osallistuvasta maasta.
Hakemukset pitää lähettää viimeistään ensimmäisenä kuvauspäivänä.
Hankkeiden enimmäiskesto on 30 tai 42 (sarjojen) kuukautta.
4. Myöntämisperusteet
Pisteiden kokonaismäärä on sata, ja niitä annetaan seuraavan painotuksen perusteella. Huomioon otettavat
näkökohdat mainitaan kunkin perusteen alla:
— Eurooppalainen ulottuvuus ja teoksen rahoitus (45 pistettä).
— hakijayhtiön kotimaa;
— teokseen liittyvien lähetystoimintaa harjoittavien yhtiöiden lukumäärä;
— lähetystoimintaa harjoittavien yhtiöiden osallistuminen rahoitukseen;
— muun kuin kansallisen rahoituksen määrä.
— Kansainvälistä levitystä harjoittavan yhtiön osallistuminen (10 pistettä).
— teokseen osallistuvien levittäjien lukumäärä ja tähänastinen toiminta;
— levittäjän osallisuuden laajuus;
— toiminnassa oleva levityskanava avustusta hakevassa tuotantoyhtiössä.
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— Kansainvälinen kiinnostavuus & teoksen laatu (25 pistettä).
— teoksen laatu;
— kansainvälinen myyntipotentiaali;
— kansainvälinen markkinointistrategia.
— Eurooppalaisen kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen (7 pistettä).
— katettavien kielialueiden lukumäärä;
— eurooppalaisen kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen.
— Eurooppalaisen audiovisuaalisen perinteen edistäminen (3 pistettä).
— käytetyn arkistoaineiston tarkastelu.
— Saavutukset kansainvälisen myynnin osalta (10 pistettä).
— avustusta hakevan yhtiön/tuottajan kansainvälinen myynti viimeisenä viitenä vuotena.
5. Budjetti
Hankkeiden yhteisrahoitukseen osoitettu kokonaisbudjetti on 10,8 miljoonaa EUR.
Rahoitus myönnetään avustuksen muodossa. Myönnetyn avustuksen enimmäismäärä on fiktioille ja ani
maatioille 500 000 EUR teosta kohden ja 300 000 EUR dokumenttihankkeille. Myönnetty avustus voi olla
enintään 12,5 prosenttia tuottajan esittämistä hakukelpoisista kuluista fiktion ja animaatiofilmien osalta tai
20 prosenttia hakukelpoisista kuluista dokumenttien osalta.
6. Ehdotusten jättöpäivä
Hakemukset on lähetettävä toimeenpanovirastoon (EACEA) viimeistään 10 päivänä joulukuuta 2012 tai
3 päivänä kesäkuuta 2013 seuraavaan osoitteeseen:
Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA)
Unit MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Hyväksyttäviksi katsotaan vain hakemukset, jotka on esitetty virallista hakemuslomaketta käyttäen ja jotka
on allekirjoittanut henkilö, jolla on oikeus tehdä oikeudellisia sitoumuksia hakijaorganisaation puolesta.
Hakemuksissa on oltava kaikki tiedot sekä ehdotuspyynnön koko tekstissä esitetyt liitteet.
Faksina tai sähköpostina lähetetyt hakemukset hylätään.
7. Täydelliset tiedot
Ohjeiden kokonaisteksti ja hakulomakkeita on saatavilla Internet-sivustolla:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
Hakemuksissa on noudatettava kaikkia annettuja ohjeita, ja se on ehdottomasti laadittava niitä varten
tarkoitetuille lomakkeille.
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