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(Oznámení)

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/34/12
MEDIA 2007 – Rozvoj, distribuce, propagace a vzdělávání
i2i Audiovisual
(2012/C 324/07)
1. Cíle a popis
Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů je založeno na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního
odvětví (MEDIA 2007).
Opatření upravená v tomto rozhodnutí zahrnují vytváření produkčních projektů.
Cílem této podpory je usnadnit nezávislým evropským produkčním společnostem přístup k financování od
Úvěr a finančních institucí prostřednictvím spolufinancování části nákladů na:
— pojištění audiovizuální produkce: Modul 1 – Podpora určená pro položku „pojištění“ v rozpočtu
produkce,
— záruku za dokončení pro produkci audiovizuálního díla: Modul 2 – Podpora určená pro položku
„záruka za dokončení“ v rozpočtu produkce,
— financování úvěru pro produkci audiovizuálního díla: Modul 3 – Podpora určená pro položku „finanční
náklady“ v rozpočtu produkce.
2. Způsobilí kandidáti
Tato výzva je určena evropským společnostem, zejména nezávislým produkčním společnostem v oblasti
audiovizuální výroby, jejichž činnosti přispívají k realizaci výše uvedených cílů.
Kandidáti musí mít sídlo v jedné z těchto zemí:
— 27 zemí Evropské unie,
— země EHP,
— Švýcarsko,
— Chorvatsko,
— Bosna a Hercegovina (pod podmínkou ukončení postupu vyjednávání a formalizace účasti této země
v programu MEDIA).
3. Způsobilé činnosti
Audiovizuální dílo, které je předmětem návrhu:
— musí být hraným, animovaným kreativním dokumentárním filmem, nebo interaktivním dílem
vyrobeným z větší části společnostmi se sídlem v jedné ze zemí účastnících se programu MEDIA,
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— musí být vyrobeno za výrazného přispění profesionálů pocházejících ze zemí účastnících se programu
MEDIA nebo majících v těchto zemích trvalé bydliště.
Maximální doba trvání projektů je 30 měsíců.
Tato výzva k předkládání návrhů se týká pouze projektů zahájených v období od 1. července
2012–7. června 2013.
4. Kritéria pro přidělení grantu
Způsobilí kandidáti/způsobilé projekty budou vybráni(-y) na základě těchto kritérií:
1.

Projekty využívající podpory programu MEDIA na rozvoj jednotlivých projektů pro velké země anebo
seznamů projektů pro země s nízkou audiovizuální kapacitou: 25 bodů.

2.

Projekty využívající úvěrového Smlouva o úvěru: maximum 25 bodů.

2.1 Smlouva o úvěru: 20 bodů.
2.2 Vydaná úvěrovou a/nebo finanční institucí z EU sídlící v jiné zemi než žádající produkční společnost:
5 bodů.
3.

Projekty pocházející ze zemí s nízkou audiovizuální kapacitou: 25 bodů.

4.

Projekty z členských států, které vstoupily do EU v roce 2004 nebo později (Bulharsko, Česká
republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko),
Bosna a Hercegovina a z Chorvatska: Projekty pocházející z nových členských států: 15 bodů.

5.

Projekty evropského rozměru: koprodukce zahrnující více než jednu zemi, která se účastní programu
MEDIA: maximum 10 bodů.

5.1 Koprodukční smlouva: 5 bodů.
5.2 Koproducent(i) z členských států, které vstoupily do EU v roce 2004 nebo později, Bosna a Hercegovina
a z Chorvatska: 2 body za každého koproducenta.
5.3 Koproducent(i) ze zemí s vysokou audiovizuální produkční kapacitou/nízkou audiovizuální produkční
kapacitou: 1 bod za každého koproducenta.
5.4 Koproducent(i) ze zemí neúčastnících se programu MEDIA: 0,5 bodu za každého koproducenta.
V rámci dostupného rozpočtu bude projektům, které na základě výše uvedených kritérií získají nejvyšší
počet bodů, přidělen finanční příspěvek.
V případě, že na základě výše uvedeného postupu získá více projektů stejné bodové hodnocení, budou tyto
projekty dále hodnoceny na základě tohoto kritéria:
Mezinárodní distribuční potenciál: maximum 10 bodů.
— Celosvětová distribuce pokrytá smlouvou(smlouvami): maximum 10 bodů.
— Zahraniční distribuce pokrytá smlouvou (smlouvami): 5 bodů.
Projekty s celosvětovou distribuční smlouvou obdrží maximálně 10 bodů.
5. Rozpočet
Předběžný celkový rozpočet vyčleněný na spolufinancování projektů činí 1,5 miliony EUR. Finanční
příspěvek nesmí překročit 50 %–60 % způsobilých nákladů. Částka podpory se pohybuje od 5 000 do
50 000 EUR. Maximální výše podpory činí 50 000 EUR na projekt.
6. Uzávěrka pro podání žádostí
Žádosti v rámci této výzvy je třeba odeslat nejpozději do:
— 7. ledna 2013 pro projekty začínající nejdříve 1. července 2012.
— 7. června 2013 pro projekty začínající nejdříve 1. prosince 2012.
Žádosti musí být zaslány na tuto adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Call for proposals EACEA/34/12 — i2i Audiovisual
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Budou přijaty pouze žádosti předložené na předepsaném formuláři, řádně vyplněné, datované a podepsané
osobou oprávněnou právně zavazovat žádající subjekt.
Žádosti doručené faxem nebo elektronickou poštou nebudou přijaty.
7. Doplňující informace
Pokyny k výzvě k předkládání návrhů a formuláře žádostí se nacházejí na internetové stránce
http://ec.europa.eu/media
Žádosti musí být v souladu s ustanoveními úplného znění textu, musí být předloženy na stanoveném
formuláři a musí obsahovat veškeré požadované přílohy a informace.
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