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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/33/12
MEDIA 2007 – Razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje
Podpora za televizijsko predvajanje evropskih avdiovizualnih del
(2012/C 300/10)
1. Cilji in opis
Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropski avdiovizualni sektor (MEDIA 2007).
Eden od ciljev programa je spodbujanje čezmejnega predvajanja evropskih avdiovizualnih del, ki so jih
realizirala neodvisna producentska podjetja, ob spodbujanju sodelovanja med filmskimi prikazovalci na eni
strani in neodvisnimi producenti in distributerji na drugi strani.
2. Upravičeni prosilci
To obvestilo je namenjeno evropskim podjetjem, katerih dejavnosti prispevajo k doseganju zgoraj navedenih
ciljev, zlasti pa neodvisnim podjetjem za produkcijo televizijskega programa.
Prosilci morajo imeti sedež v eni od naslednjih držav:
— 27 držav članic Evropske unije,
— države EGP, Švica in Hrvaška,
— Bosna in Hercegovina (če bodo pogajanja zaključena, sodelovanje te države v programu MEDIA pa
formalizirano).
3. Upravičene dejavnosti
Predlagano avdiovizualno delo mora biti plod neodvisne evropske televizijske produkcije (igrani, animirani
ali ustvarjalni dokumentarni film), pri kateri sodelujejo vsaj tri televizijske hiše iz več držav članic Evropske
unije ali držav, vključenih v program MEDIA 2007.
Prijave je treba predložiti najpozneje do prvega dne snemanja.
Projekti lahko trajajo najdlje 30 oziroma 42 mesecev (za nadaljevanke).
4. Merila za dodelitev
Predlogi bodo ocenjeni na podlagi spodaj opisanega vrednotenja, pri čemer je najvišje možno število točk
100. Upoštevani vidiki v okviru vsakega merila so naslednji:
— Evropska razsežnost in financiranje dela (45 točk):
— matična država podjetja prosilca,
— število televizijskih postaj, ki sodelujejo pri produkciji dela,
— finančni prispevek televizijskih postaj,
— raven nenacionalnega financiranja.
— Vključenost mednarodnih distributerjev (10 točk):
— število in pretekli dosežki distributerjev, vključenih v produkcijo dela,
— stopnja vključenosti distributerjev,
— obstoj distribucijskega oddelka v produkcijskem podjetju prosilca.
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— Privlačnost za mednarodni trg in kakovost dela (25 točk):
— kakovost dela,
— mednarodni prodajni potencial,
— mednarodna tržna strategija.
— Krepitev evropske jezikovne in kulturne raznolikosti (7 točk):
— število vključenih jezikovnih področij,
— spodbujanje evropske kulturne raznolikosti.
— Bogatitev evropske avdiovizualne dediščine (3 točke):
— pregled uporabljenega arhivskega gradiva.
— Evidenca mednarodne prodaje (10 točk):
— mednarodna prodaja države prosilke/producenta prosilca v zadnjih petih letih.
5. Proračun
Skupni proračun znaša 10,8 milijona EUR.
Finančni prispevek, ki se dodeli, je subvencija. Najvišji finančni prispevek, ki se lahko dodeli, znaša
500 000 EUR za igrane in animirane projekte ter 300 000 EUR za dokumentarne projekte. Dodeljeni
finančni prispevek v nobenem primeru ne bo presegal 12,5 % upravičenih stroškov, ki jih bo predložil
producent za igrane in animirane filme, ter 20 % upravičenih stroškov za dokumentarne filme.
6. Rok za predložitev vlog
Vloge je treba poslati na naslov Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
(EACEA) najkasneje do 10. decembra 2012 ali 3. junija 2013 na naslednji naslov:
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)
Unit MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Sprejete bodo samo vloge, predložene na uradnem prijavnem obrazcu ter opremljene s podpisom osebe,
pristojne za sklepanje pravno zavezujočih obveznosti v imenu podjetja prijavitelja, in ki vsebujejo vse
zahtevane informacije in priloge, določene v celotnem besedilu razpisa.
Vloge, poslane prek faksa ali elektronske pošte, bodo zavrnjene.
7. Dodatne informacije
Celotno besedilo navodil za prijavo in prijavni obrazci so na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje, navedene v navodilih, in biti predložene na predvidenih obrazcih.
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