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CERERE DE PROPUNERI – EACEA/33/12
MEDIA 2007 – Dezvoltare, distribuire, promovare și instruire
Sprijin pentru difuzarea la televiziune a operelor audiovizuale europene
(2012/C 300/10)
1. Obiective și descriere
Prezentul apel pentru propuneri este fondat pe Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de suport pentru sectorul
audiovizual european (MEDIA 2007).
Unul dintre obiectivele programului este de a promova difuzarea transnațională a operelor audiovizuale
europene produse de societăți de producție independente, prin încurajarea cooperării dintre difuzori, pe de o
parte, și producătorii și distribuitorii independenți, pe de altă parte.
2. Solicitanți eligibili
Prezentul apel se adresează societăților europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor de
mai sus și în special societăților de producție de televiziune independente.
Solicitanții trebuie să fie stabiliți în una din următoarele țări:
— cele 27 de țări ale Uniunii Europene;
— țările care aparțin SEE, Elveția și Croația;
— Bosnia și Herțegovina (cu condiția finalizării procesului de negociere și a formalizării participării acestei
țări la programul MEDIA).
3. Acțiuni eligibile
Opera audiovizuală propusă trebuie să fie o producție de televiziune europeană independentă (ficțiune,
animație sau documentar creativ) care implică participarea a cel puțin trei societăți de difuzare din mai
multe state membre ale Uniunii Europene sau țări participante la Programul MEDIA 2007.
Candidatura trebuie depusă cel târziu în prima zi de turnaj.
Durata maximă a proiectelor este de 30 sau 42 (în cazul proiectelor de seriale) de luni.
4. Criterii de acordare
Punctele se vor aloca dintr-un total de 100 pe baza următorilor indicatori; aspectele luate în considerare
sunt menționate sub fiecare criteriu:
— Dimensiunea europeană și finanțarea operei (45 de puncte):
— țara de origine a societății solicitante;
— numărul de difuzori legați de proiect;
— implicarea financiară a difuzorilor;
— nivelul de finanțare non-națională.
— Implicarea distribuitorilor internaționali (10 puncte):
— numărul și experiența distribuitorilor implicați în proiect;
— contribuția financiară a distribuitorilor;
— existența unui sector de distribuție în societatea de producție solicitantă.
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— Interesul internațional si calitatea proiectului (25 de puncte):
— calitatea proiectului;
— potențialul internațional de vânzări;
— strategia internațională de marketing.
— Întărirea diversității europene lingvistice și culturale (7 puncte):
— numărul de zone lingvistice acoperite;
— promovarea diversității europene culturale.
— Întărirea patrimoniului audiovizual european (3 puncte):
— examinarea materialelor de arhivă utilizate.
— Rezultatele vânzărilor internaționale (10 puncte):
— vânzările internaționale efectuate în ultimii 5 ani de către societatea solicitantă/producătorul soli
citant.
5. Buget
Bugetul total disponibil este 10,8 milioane EUR.
Contribuția financiară este acordată sub formă de subvenție. Contribuția financiară maximă care poate fi
acordată este de 500 000 EUR pe proiect pentru filmele de ficțiune și de animație și 300 000 EUR pe
proiect pentru filmele documentare. Contribuția financiară acordată nu va depăși în niciun caz 12,5 % din
costurile eligibile prezentate de către producător pentru filmele de ficțiune și de animație și 20 % din
costurile eligibile pentru filmele documentare.
6. Termen-limită pentru depunerea candidaturilor
Candidaturile trebuie depuse până la 10 decembrie 2012 sau 3 iunie 2013 la următoarea adresă a Agenției
Executive (EACEA):
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Se vor accepta numai cererile depuse cu ajutorul formularului oficial de cerere, semnat corespunzător de
persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică în numele organizației solicitante, și care conțin toate
informațiile și anexele specificate în textul integral al liniilor directoare.
Cererile trimise prin fax sau e-mail nu vor fi acceptate.
7. Detalii complete
Textul complet al liniilor directoare, împreună cu formularele de candidatură, poate fi găsit la următoarea
adresă de internet:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
Candidaturile trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în liniile directoare și să fie depuse cu
ajutorul formularelor prevăzute.
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