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VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA/33/12
MEDIA 2007 – Vývoj, distribúcia, propagácia a vzdelávanie
Podpora televízneho vysielania európskych audiovizuálnych diel
(2012/C 300/10)
1. Ciele a opis
Toto oznámenie o výzve na predkladanie návrhov je založené na rozhodnutí Európskeho parlamentu
a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovi
zuálneho sektora (MEDIA 2007).
Jedným z cieľov programu je podporovať cezhraničné vysielanie európskych audiovizuálnych diel vyrobe
ných nezávislými spoločnosťami prostredníctvom podnecovania spolupráce medzi vysielateľmi na jednej
strane a nezávislými producentmi a distribútormi na druhej strane.
2. Oprávnení žiadatelia
Táto výzva je adresovaná európskym spoločnostiam, ktorých aktivity prispievajú k dosiahnutiu uvedených
cieľov, najmä nezávislým televíznym producentským spoločnostiam.
Žiadatelia musia mať sídlo v jednej z týchto krajín:
— 27 krajín Európskej únie,
— krajiny EHP, Švajčiarsko a Chorvátsko,
— Bosna a Hercegovina (pod podmienkou dokončenia procesu rokovaní a formalizácie účasti tejto krajiny
na programe MEDIA).
3. Oprávnené akcie
Navrhované audiovizuálne dielo musí byť nezávislou európskou televíznou tvorbou (hrané, animované alebo
tvorivé dokumentárne filmy) za účasti aspoň troch vysielacích spoločností z viacerých členských štátov
Európskej únie alebo krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe MEDIA 2007.
Prihláška musí byť podaná najneskôr v prvý nakrúcací deň.
Maximálna dĺžka trvania projektov je 30 alebo 42 (v prípade seriálu) mesiacov.
4. Kritériá na udelenie podpory
Z celkového počtu 100 bodov sa pridelia body na základe ďalej uvedeného zváženia, pričom sa zohľadnia
aspekty uvedené pod každým kritériom:
— Európsky rozmer a financovanie diela (45 bodov):
— krajina pôvodu uchádzajúcej sa spoločnosti,
— počet vysielateľov zapojených do diela,
— finančná účasť vysielacích spoločností,
— výška nie národného financovania.
— Účasť medzinárodného distribútora (10 bodov):
— počet a doterajšia práca distribútorov zapojených do diela,
— suma účasti distribútora,
— existencia distribučného oddelenia v uchádzajúcej sa produkčnej spoločnosti.
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— Medzinárodná atraktivita projektu a kvalita diela (25 bodov):
— kvalita diela,
— medzinárodný potenciál predaja,
— medzinárodná marketingová stratégia.
— Podporovanie európskej jazykovej a kultúrnej rôznorodosti (7 bodov):
— počet jazykových oblastí, ktoré dielo pokrýva,
— podporovanie európskej kultúrnej rôznorodosti.
— Podporovanie európskeho audiovizuálneho dedičstva (3 body):
— skúmanie použitých archívnych materiálov.
— Výsledky doterajších predajov do zahraničia (10 bodov):
— medzinárodný predaj uchádzajúcej sa spoločnosti/uchádzajúceho sa producenta v uplynulých 5
rokoch.
5. Rozpočet
Celkový dostupný rozpočet predstavuje 10,8 milióna EUR.
Finančný príspevok sa poskytuje vo forme dotácie. Maximálny finančný príspevok, ktorý možno získať, je
500 000 EUR na hrané a animované dielo a 300 000 EUR na dokumentárne projekty. Poskytnutý finančný
príspevok v žiadnom prípade nesmie prekročiť 12,5 % celkových oprávnených nákladov predložených
producentom na hrané a animované filmy a 20 % celkových oprávnených nákladov na dokumentárne filmy.
6. Uzávierka predkladania žiadostí
Žiadosti musia byť zaslané Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)
najneskôr do 10. decembra 2012 alebo 3. júna 2013 na túto adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Uznané budú iba žiadosti, ktoré budú predložené na oficiálnom formulári žiadosti, riadne podpísanom
osobou oprávnenou na prijímanie právnych záväzkov v mene uchádzajúcej sa organizácie a ktoré budú
obsahovať všetky informácie a prílohy uvedené v úplnom znení tejto výzvy.
Žiadosti poslané faxom alebo elektronickou poštou budú odmietnuté.
7. Ďalšie informácie
Úplné znenie usmernení a formuláre žiadosti sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky uvedené v usmerneniach a musia byť predložené na príslušných
formulároch.
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