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AICINĀJUMS PROJEKTU PIETEIKUMAM – EACEA/33/12
MEDIA 2007 – Projektu izstrāde, izplatīšana, popularizēšana un apmācību organizēšana
Atbalsts Eiropas filmu un audiovizuālo darbu demonstrēšanai televīzijā
(2012/C 300/10)
1. Mērķi un apraksts
Šis uzaicinājums iesniegt projektus ir pamatots uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.
1718/2006/EK (2006. gada 15. novembris) par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā
nozarē (MEDIA 2007).
Viens no programmas mērķiem ir sekmēt neatkarīgo filmu studiju veidoto audiovizuālo darbu demons
trēšanu ārpus savas valsts robežām, no vienas puses veicinot sadarbību starp televīzijas kanāliem, no otras
puses, veicinot sadarbību starp Eiropas neatkarīgajiem producentiem un izplatītājiem.
2. Piemērotie pretendenti
Aicinājums iesniegt projektus attiecas uz tiem Eiropas uzņēmumiem, kuru darbība vērsta uz augstāk minēto
mērķu sasniegšanu, īpaši uz neatkarīgajām TV filmu studijām.
Pieteikumu iesniedzējiem uzņēmumiem jābūt reģistrētiem kādā no šādām valstīm:
— 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs,
— EEZ valstīs, Šveicē un Horvātijā,
— Bosnijā un Hercegovinā (ar nosacījumu, ka tiek pabeigts sarunu process un oficiāli apstiprināta šīs valsts
dalība MEDIA programmā)
3. Piemērotā darbība
Iesniegtajam audiovizuālajam darbam ir jābūt neatkarīgas Eiropas televīzijas produktam (spēlfilma, animā
cijas filma vai radoša dokumentālā filma), kurā iesaistīti vismaz trīs televīzijas kanālu uzņēmumi no dažādām
Eiropas Savienības dalībvalstīm vai valstīm, kuras piedalās MEDIA 2007 programmā.
Projekta pieteikums jāiesniedz vēlākais pirmajā oficiālajā filmēšanas perioda dienā.
Maksimālais projekta ilgums ir 30 vai 42 (filmu sēriju) mēneši.
4. Piešķiršanas kritēriji
Novērtējuma punktus (no kopējā punktu skaita – 100 punkti) piešķir, pamatojoties uz šādu novērtējumu;
vērā ņemamie aspekti ir minēti pie katra kritērija:
— Eiropas dimensija un darba finansēšana (45 punkti):
— pieteikumu iesniedzēja uzņēmuma izcelsmes valsts,
— darbā iesaistīto televīzijas kanālu skaits,
— televīzijas kanālu finansiālā iesaistīšanās,
— cita finansējuma līmenis (kas nav valsts līmenis).
— Starptautisko izplatītāju iesaistīšanās (10 punkti):
— darbā iesaistīto izplatītāju skaits un to sasniegumi,
— izplatītāju iesaistīšanās līmenis,
— izplatīšanas kanāla esamība pieteikuma iesniedzēja filmu studijā.
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— Darba starptautiskais potenciāls un kvalitāte (25 punkti):
— darba kvalitāte,
— starptautiskais tirdzniecības potenciāls,
— starptautiskā tirgdarbības stratēģija.
— Eiropas valodu un kultūru daudzveidības stiprināšana (7 punkti):
— aptverto valodniecisko jomu skaits,
— Eiropas kultūru daudzveidības veicināšana.
— Eiropas audiovizuālā mantojuma veicināšana (3 punkti):
— lietoto arhīvu materiālu pārbaude.
— Sasniegumi starptautiskajā tirdzniecībā (10 punkti):
— pieteikumu iesniedzēja uzņēmuma/producenta pēdējos 5 gados veiktā starptautiskā tirdzniecība.
5. Budžets
Kopējais pieejamais budžets ir EUR 10,8 miljoni.
Piešķirtais finansējums ir subsīdija. Maksimālais finansiālais ieguldījums, ko drīkst piešķirt, ir EUR 500 000
spēlfilmu un animācijas projektiem un EUR 300 000 dokumentālo filmu projektiem. Finansiālais ieguldī
jums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 12,5 % no producenta iesniegtajiem attiecināmajiem izdevumiem
spēlfilmu un animāciju projektiem un 20 % no attiecināmajiem izdevumiem dokumentālo filmu projektiem.
6. Pieteikšanās termiņš
Pieteikumi jāiesniedz Izpildaģentūrā (EACEA) ne vēlāk kā 2012. gada 10. decembrī vai 2013. gada 3. jūnijā
šādā adresē:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tiks pieņemti tikai tie pieteikumi, kas iesniegti uz oficiālas veidlapas, kuru parakstījusi persona, kura ir
pilnvarota organizācijas vārdā uzņemties juridiskas saistības, un kas ietver visu uzaicinājuma pilnajā tekstā
noteikto informāciju un pielikumus.
Pieteikumi, kas iesniegti ar faksa vai elektroniskā pasta starpniecību, netiks pieņemti.
7. Pilna informācija
Pilns vadlīniju teksts un pieteikuma veidlapas ir pieejamas šādā interneta adresē:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
Pieteikumiem jāatbilst vadlīniju prasībām, un tie jāiesniedz, aizpildot attiecīgas pieteikuma veidlapas.
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