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(Ilmoitukset)

HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA/34/12
MEDIA 2007 – Kehittäminen, levitys, markkinointi ja koulutus
i2i Audiovisual
(2012/C 324/07)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntöilmoitus perustuu Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA
2007) 15 päivänä marraskuuta 2006 tehtyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen n:o
1718/2006/EY.
Päätöksen kattamiin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa tuotantohankkeiden kehittäminen.
Tuen tavoitteena on parantaa eurooppalaisten tuotantoyhtiöiden mahdollisuuksia saada rahoitusta luotto ja
rahoituslaitoksilta yhteisrahoittamalla osa seuraavista kustannuksista:
— audiovisuaalisten tuotantojen vakuutukset: Moduuli 1 – Tuki tuotantobudjetin kohdalle ”Vakuutukset”
— takuu audiovisuaalisen teoksen valmistumiselle: Moduuli 2: Tuki tuotantobudjetin kohdalle ”Valmistu
mistakuu”
— lainarahoitus audiovisuaalisen teoksen tuottamiselle: Moduuli 3: Tuki tuotantobudjetin kohdalle ”Rahoi
tuskulut”.
2. Kohdemaat
Tähän ehdotuspyyntöön voivat osallistua eurooppalaiset yhtiöt, jotka toiminnallaan myötävaikuttavat edellä
mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen, erityisesti audiovisuaalisen alan tuotantoa harjoittavat riippumatto
mat yhtiö.
Hakijalla on oltava toimipaikka jossakin seuraavista maista:
— Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota,
— ETA-ssa,
— Sveitsi,
— Kroatia,
— Bosnia ja Hertsegovina (edellyttäen, että neuvotteluprosessi ja tämän maan MEDIA ohjelmaan osallistu
misen virallistaminen on viety päätökseen).
3. Tukikelpoiset toimet
Ehdotetun audiovisuaalisen teoksen
— on oltava johonkin MEDIA 2007 ohjelmaan osallistuvaan maahan sijoittautuneen yhtiön pääosin tuot
tama fiktiivinen teos, animaatio, luova dokumentti tai vuorovaikutteisilla teosten.
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— on oltava merkittävältä osin sellaisten audiovisuaalialan ammattilaisten tekemä, jotka ovat MEDIA-ohjel
maan osallistuvien maiden kansalaisia tai asuvat kyseisissä maissa.
Hankkeiden enimmäiskesto on 30 kuukautta.
Tämä ehdotuspyyntö koskee yksinomaan hankkeita, jotka alkavat 1 päivänä heinäkuuta 2012–7 päivänä
kesäkuuta 2013.
4. Myöntämisperusteet
Valintakelpoiset hakemukset/hankkeet arvioidaan seuraavin kriteerein:
1.

Hankkeet, jotka saavat MEDIA-ohjelmasta tukea, jota myönnetään yksittäisten hankkeiden kehittämi
seen audiovisuaalialan tuotantokapasiteetin suhteen merkittävissä maissa ja/tai sellaisten maiden han
keluetteloita varten, joiden tuotantokapasiteetti on vähäinen: 25 pistettä.

2.

Luotto myöntämää rahoitusluottoa saavat hankkeet: enintään 25 pistettä.

2.1 Luottosopimus: 20 pistettä.
2.2 Myönnetty luotto- ja /tai rahoituslaitoksen toimesta, joka sijaitsee eri EU-maassa kuin hakijan tuotan
toyhtiö: 5 pistettä.
3.

Maista, joiden audiovisuaalialan tuotantokapasiteetti on vähäinen, peräisin olevat hankkeet: 25 pistettä.

4.

Projektit jäsenmaista, jotka ovat liittyneet EU:hun vuonna 2004 tai myöhemmin (Bulgaria, Kypros,
Latvia, Liettua, Malta, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Unkari, Viro), Bosnia ja Hertsegovina
ja Kroatiasta: 15 pistettä.

5.

Hankkeet, joilla on eurooppalainen ulottuvuus: usean MEDIA-ohjelmaan osallistuvan maan yhteistuo
tanto: enintään 10 pistettä.

5.1 Yhteistuotantosopimus: 5 pistettä.
5.2 Yhteistuottajat EU:hun vuonna 2004 tai myöhemmin liittyneistä maista Bosnia ja Hertsegovina sekä
Kroatiasta: 2 pistettä yhteistuottajaa kohti.
5.3 Yhteistuottaja(t) korkean audiovisuaalisen kapasiteetin maista/alhaisen audiovisuaalisen kapasiteetin
maista: 1 piste yhteistuottajaa kohti.
5.4 Yhteistuottaja(t) maista, jotka eivät kuulu MEDIA-ohjelmaan: 0,5 pistettä yhteistuottajaa kohti.
Käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa rahoitusta myönnetään hankkeille, joiden pistekertymä on suurin
käytettäessä edellä mainittuja arviointiperusteita.
Mikäli useampi hanke saa tällä tavoin arvioituna saman pistemäärän, saman pistemäärän saaneiden hank
keiden osalta tarkastellaan seuraavaa arviointiperustetta:
Kansainvälisen levityksen todennäköisyys: enintään 10 pistettä.
— Sopimuksella sovittu maailmanlaajuinen maantieteellinen levitys: enintään 10 pistettä.
— Sopimuksella tai sopimuksilla sovittu ei-kansallinen maantieteellinen levitys: 5 pistettä.
Vain projektit, joilla on maailmanlaajuinen levityssopimus, saavat enintään 10 pistettä.
5. Talousarvio
Hankkeiden yhteisrahoitukseen osoitettu määrä on arviolta 1,5 miljoonaa EUR. Rahoitusosuus saa olla
enintään 50–60 % tukikelpoisista kustannuksista. Tuen määrä on 5 000–50 000 EUR. Tuen enimmäismäärä
hanketta kohti on 50 000 EUR.
6. Ehdotusten jättämisen määräaika
Hakemusten lähettämisen määräajat ovat seuraavat:
— 7 päivänä tammikuuta 2013 projekteille, jotka käynnistyivät aikaisintaan 1 päivänä heinäkuuta 2012,
— 7 päivänä kesäkuuta 2013 projekteille, jotka käynnistyvät aikaisintaan 1 päivänä joulukuuta 2012.
Hakemukset lähetetään seuraavaan osoitteeseen:
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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Hakemukset otetaan käsiteltäviksi ainoastaan, jos ne on esitetty virallisella hakulomakkeella, täytetty ja
päivätty asianmukaisesti ja jos ne on allekirjoittanut henkilö, jolla on oikeus tehdä oikeudellisia sitoumuksia
hakijaorganisaation puolesta.
Faksin tai sähköpostin välityksellä lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.
7. Tarkat tiedot
Ehdotuspyynnön teksti ja hakulomakkeet ovat saatavissa Internet-osoitteesta:
http://ec.europa.eu/media
Hakemuksissa on noudatettava lyhentämättömässä tekstissä annettuja ohjeita, ne on laadittava tähän tar
koitukseen varatulle lomakkeelle ja niissä on oltava kaikki vaaditut liitteet ja tiedot.

C 324/9

