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INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – EACEA/33/12
MEDIA 2007 – Utveckling, distribution, marknadsföring och utbildning
Stöd till tv-sändningar av europeiska audiovisuella verk
(2012/C 300/10)
1. Syfte och beskrivning
Denna inbjudan att lämna projektförslag grundas på Europaparlamentets och rådets beslut nr
1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska
audiovisuella sektorn (Media 2007).
Ett av programmets mål är att främja spridning över gränserna av europeiska audiovisuella verk som
producerats av oberoende företag genom att uppmuntra samarbete dels mellan sändningsföretag, dels
mellan distributörer och oberoende producenter.
2. Vem kan söka bidrag?
Denna inbjudan att lämna projektförslag riktar sig till europeiska företag vars verksamhet bidrar till att ovan
nämnda mål uppnås, särskilt europeiska oberoende produktionsföretag inom den audiovisuella sektorn.
Företag som ansöker måste ha sitt säte i något av följande länder:
— Europeiska unionens 27 medlemsstater
— EES, Schweiz och Kroatien
— Bosnien och Hercegovina (förutsatt att förhandlingarna med landet avslutats och att det officiellt deltar i
Media-programmet)
3. Åtgärder som kan få bidrag
Det föreslagna audiovisuella verket måste vara en oberoende europeisk tv-produktion (spelfilm, animerad
film eller nyskapande dokumentärfilm) med deltagande av minst tre programföretag från flera EU-medlems
stater eller länder som deltar i Media 2007-programmet.
Ansökan måste skickas senast första inspelningsdagen.
Projektens löptid får vara högst 30 respektive 42 (för serier) månader.
4. Tilldelningskriterier
Poäng tilldelas av totalt 100 poäng utifrån nedanstående viktning, med beskrivning av de aspekter som ska
beaktas under varje kriterium:
— Den europeiska dimensionen och finansieringen av verket (45 poäng).
— det sökande företagets ursprungsland,
— antalet sändningsföretag som är kopplade till verket,
— sändningsföretagens finansiella inblandning,
— nivån av icke-nationell finansiering.
— Den internationella distributörens inblandning (10 poäng).
— antalet distributörer som är inblandade i verket och deras tidigare meriter,
— storleken på distributörernas inblandning,
— närvaron av en distributionskedja inom sökandens produktionsföretag.
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— Internationell potential & projektets kvalitet (25 poäng).
— verkets kvalitet,
— den internationella försäljningspotentialen,
— den internationella marknadsföringsstrategin,
— Ökning av Europas språkliga och kulturella mångfald (7 poäng).
— antal språkområden som täcks,
— främjande av Europas kulturella mångfald.
— Ökning av Europas audiovisuella arv (3 poäng).
— granskning av det använda arkivmaterialet.
— Bekräftad internationell försäljning (10 poäng).
— det sökande företagets/producentens internationella försäljning de senaste fem åren.
5. Budget
Den sammanlagda budget som avsatts uppgår till 10,8 miljoner EUR.
Det ekonomiska stödet ges i form av ett bidrag. Maximalt stödbelopp för spelfilm och animationsprojekt är
500 000 EUR. För dokumentärprojekt är maximalt stödbelopp 300 000 EUR. Det ekonomiska stödet får
inte överstiga 12,5 procent av de godkända kostnaderna i produktionsbudgeten för spelfilm och animerad
film, och 20 procent av de godkända kostnaderna i produktionsbudgeten för dokumentärfilm.
6. Ansökningsdatum
Ansökan ska skickas till EACEA senast den 10 december 2012 eller 3 juni 2013 till följande adress:
Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA)
Unit MEDIA
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Endast ansökningar som skickas in på den officiella ansökningsblanketten och undertecknats av den person
som är behörig att ingå rättsligt bindande åtaganden å den sökande organisationens vägnar samt innehåller
samtliga uppgifter och bilagor som angivits i den fullständiga texten till anbudsinfordran kommer att godtas.
Ansökningar som skickas in via fax eller e-post kommer att avslås.
7. Ytterligare information
Den fullständiga texten i riktlinjerna samt ansökningsblanketter finns på webbadressen
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
Ansökan måste följa bestämmelserna i den fullständiga inbjudan och den ska lämnas in på blanketter
avsedda för ändamålet.
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