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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/33/12
MEDIA 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding
Steun voor de uitzending van Europese audiovisuele werken op televisie
(2012/C 300/10)
1. Doelstellingen en beschrijving
Deze aankondiging van een oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr.
1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering
van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007).
Een van de doelstellingen van het programma is ervoor te zorgen dat Europese audiovisuele programma’s
die door onafhankelijke maatschappijen worden geproduceerd zowel binnen als buiten de Europese Unie
beter circuleren, en wel door het aanmoedigen van de samenwerking tussen omroepen enerzijds en on
afhankelijke distributeurs en producenten anderzijds.
2. In aanmerking komende begunstigden
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gericht tot Europese maatschappijen wier activiteiten
bijdragen tot de verwezenlijking van voornoemde doelstellingen, met name onafhankelijke Europese pro
ductiemaatschappijen van audiovisuele werken.
Aanvragers moeten in een van de volgende landen zijn gevestigd:
— de 27 landen van de Europese Unie;
— de EER-landen, Zwitserland en Kroatië;
— Bosnië en Herzegovina (mits de onderhandelingen zijn afgerond en het land formeel deelnemer is
geworden aan het MEDIA-programma).
3. Subsidiabele acties
Het ingediende audiovisuele werk moet een onafhankelijke Europese televisieproductie zijn (fictie, animatie
of oorspronkelijke documentaire), waaraan wordt deelgenomen door ten minste drie omroeporganisaties in
verscheidene lidstaten van de Europese Unie of deelnemende landen aan het programma MEDIA 2007.
De aanvraag dient uiterlijk op de eerste draaidag te worden ingediend.
De maximale duur van de projecten bedraagt 30 of 42 (voor series) maanden.
4. Toekenningscriteria
Er worden punten toegekend met een maximum van 100 punten op basis van de volgende weging; onder
elk criterium staan de aspecten vermeld waarop gelet wordt:
— De Europese dimensie en financiering van het werk (45 punten).
— het land van herkomst van de aanvragende maatschappij;
— het aantal omroeporganisaties dat bij het werk betrokken is;
— de financiële betrokkenheid van de omroeporganisaties;
— de mate van niet-nationale financiering.
— De betrokkenheid van internationale distributeurs (10 punten).
— het aantal distributeurs dat bij het werk betrokken is, en hun staat van dienst;
— de mate van betrokkenheid van de distributeur(s);
— de aanwezigheid van een distributiearm bij de aanvragende productiemaatschappij.
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— Internationale aantrekkingskracht en kwaliteit van het werk (25 punten).
— de kwaliteit van het werk;
— het internationale verkooppotentieel;
— de internationale marketingstrategie.
— Versterking van de Europese verscheidenheid van cultuur en taal (7 punten).
— aantal taalgebieden dat wordt bestreken;
— bevordering van de Europese culturele verscheidenheid.
— Het tot zijn recht laten komen van het Europese audiovisuele erfgoed (3 punten).
— beoordeling van het gebruikte archiefmateriaal.
— Internationale-omzetcijfers (10 punten).
— internationale omzet die de aanvragende maatschappij/producent over de afgelopen 5 jaar heeft
behaald.
5. Begroting
De totale begroting bedraagt 10,8 mln EUR.
De financiële bijdrage wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het maximumbedrag van de toege
kende financiële bijdrage beloopt 500 000 EUR per werk voor speel- en animatieprojecten en 300 000 EUR
per werk voor documentaires. De toegekende financiële bijdrage kan in geen geval meer bedragen dan
12,5 % van de voor subsidie in aanmerking komende kosten ingediend door de producent voor een speelof een animatiefilm, en 20 % van dezelfde kosten voor documentaires.
6. Termijn voor het indienen van aanvragen
Aanvragen moeten worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA) op uiterlijk 10 december
2012 of 3 juni 2013 op het volgende adres:
Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA)
Unit MEDIA
BOUR 3/30
Bourgetlaan 1
1140 Brussel
BELGIË
Alleen die aanvragen worden geaccepteerd die met behulp van het officiële aanvraagformulier ingediend
zijn, naar behoren ondertekend door de door de organisatie gemachtigde medewerker om wettelijk bin
dende verplichtingen aan te gaan. Bovendien moeten deze aanvragen alle in de volledige tekst van de oproep
gespecificeerde informatie en bijlagen bevatten.
Via fax of e-mail verzonden aanvragen worden afgewezen.
7. Volledige informatie
De volledige tekst van de richtsnoeren, alsook de aanvraagformulieren, zijn te vinden op het volgende
internetadres:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
De aanvragen moeten voldoen aan alle in de richtsnoeren vermelde bepalingen en via het daartoe bestemde
formulier worden ingediend.
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