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ADMINISTRATIVE PROCEDURER

EUROPA-KOMMISSIONEN
INDKALDELSE AF FORSLAG — EACEA/34/12
MEDIA 2007 — Udvikling, distribution, markedsføring og uddannelse
i2i Audiovisual
(2012/C 324/07)
1. Målsætninger og beskrivelse
Denne indkaldelse af forslag er baseret på Rådets og Europa-Parlamentets afgørelse nr. 1718/2006/EF af
15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007).
De foranstaltninger, som afgørelsen dækker, omfatter bl.a. udvikling af produktionsprojekter.
Støtten har til formål at lette europæiske produktionsselskabers adgang til finansiering fra kredit og finans
institutioner ved at yde støtte til en del af omkostningerne i forbindelse med:
— Forsikring af audiovisuelle produktioner: Modul 1 — Støtte til »forsikringsudgifter« i et produktions
budget
— Opfyldelsesgaranti for produktion af et audiovisuelt værk: Modul 2: Støtte til »opfyldelsesgaranti« i et
produktionsbudget
— Kredit finansiering af produktion af et audiovisuelt værk: Modul 3: Støtte til »finansieringsudgifter« i et
produktionsbudget.
2. Støtteberettigede ansøgere
Denne forslagsindkaldelse er åben for europæiske selskaber, hvis aktiviteter bidrager til at opfylde oven
stående mål, og navnlig uafhængige europæiske produktionsselskaber.
Ansøgerne skal være etableret i et af følgende lande:
— De 27 EU-medlemsstater,
— EØS-landene,
— Schweiz,
— Kroatien,
— Bosnien og Hercegovina (forudsat at landets deltagelse i MEDIA-programmet er formaliseret og færdig
forhandlet).
3. Støtteberettigede aktiviteter
Det av-værk, der foreslås, skal:
— være fiktion, en animationsfilm, et kreativt dokumentarprogram eller interaktive værk, der hovedsagelig
produceres af selskaber, som er etableret i et af de lande, der deltager i MEDIA-programmet,
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— skal produceres med deltagelse af formidlere, der enten kommer fra eller er bosiddende i lande, som
deltager i MEDIA-programmet.
Projekterne må højst have en varighed af 30 måneder.
Denne indkaldelse af forslag vedrører alene projekter, der iværksættes i perioden 1. juli 2012-7. juni 2013.
4. Tildelingskriterier
De støtteberettigede ansøgere/projekter bedømmes ud fra følgende kriterier:
1.

Projekter, hvortil der ydes støtte under MEDIA til udvikling af enkeltstående projekter for de store
lande og/eller projektkataloger af projekter for lande med begrænset av-kapacitet: 25 point.

2.

Projekter, hvortil der er ydet kredit kontrakt: maximum 25 point.

2.1 Kredit kontrakt: 20 point.
2.2 Udstedt af en EU kredit- og/eller finansiel institution baseret i et andet land end det ansøgende
produktionsselskab: 5 point.
3.

Projekter fra lande med begrænset av-kapacitet: 25 point.

4.

Projekter fra de medlemslande, der kom med i EU i 2004 eller senere (Bulgarien, Cypern, Tjekkiet,
Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien) Bosnien og Hercego
vina og Kroatien: 15 point.

5.

Projekter med en europæisk dimension: samproduktion, der dækker mere end et land, som deltager i
MEDIA-programmet: maximum 10 point.

5.1 Ko-produktionsaftale: 5 point.
5.2 Ko-producenter fra medlemslande, der kom med i EU i 2004 eller senere, Bosnien og Hercegovina
samt Kroatien.: 2 point pr. ko-producent.
5.3 Ko-producent fra lande med høj produktionskapacitet/Lande med lav produktionskapacitet: 1 point pr.
ko-producent.
5.4 Ko-producent(er) fra lande, der ikke er medlemmer af MEDIA: 0,5 point pr. ko-producent.
De projekter, der opnår det højeste antal point på grundlag af ovenstående kriterier, vil blive tildelt
økonomisk støtte inden for rammerne af det til rådighed værende budget.
Hvis flere projekter efter ovenstående bedømmelse har samme antal point, vil nedenstående kriterium blive
anvendt til at bedømme disse projekter:
Internationalt distributionspotentiale: maximum 10 point.
— Verdensomspændende geografisk distribution dokumenteret ved kontrakt(er): maximum 10 point.
— Ikke national geografisk distribution dækket af kontrakt(er): 5 point.
Projekter med verdensomspændende distributionskontrakter vil modtage 10 point.
5. Budget
Det anslåede budget til medfinansiering af projekter beløber sig til i alt 1,5 mio. EUR. Det tildelte støtte
beløb kan ikke overstige 50 %-60 % af de støtteberettigede omkostninger. Støttebeløbet udgør 5 00050 000 EUR. Det maksimale støttebeløb udgør 50 000 EUR.
6. Ansøgningsfrist
Ansøgningerne skal indsendes inden for følgende frister:
— 7. januar 2013 for projekter med tidligst start den 1. juli 2012.
— 7. juni 2013 for projekter med tidligst start 1. december 2012.
Ansøgningerne indsendes til følgende adresse:
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur
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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Kun ansøgninger, der indsendes på det relevante ansøgningsskema, er korrekt udfyldt, dateret og under
skrevet af den person, der er behørigt bemyndiget dertil af ansøgeren, kan komme i betragtning.
Ansøgninger, der indsendes pr. telefax eller e-mail, kommer ikke i betragtning.
7. Yderligere oplysninger
Retningslinjer for indkaldelsen af forslag og ansøgningsskemaer kan findes på
http://ec.europa.eu/media
Ansøgningerne skal opfylde samtlige krav, der stilles i den fulde tekst til denne indkaldelse, skal indgives på
det hertil beregnede ansøgningsskema og indeholde alle de påkrævede bilag og oplysninger.
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