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V
(Nuomonės)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EACEA/34/12
MEDIA 2007 – Kūrimas, platinimas, reklamavimas ir mokymas
i2i Audiovisual
(2012/C 324/07)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis pranešimas apie kvietimą teikti paraiškas pagrįstas 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimu Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA
2007) įgyvendinimo.
Sprendime numatytos priemonės apima gamybos projektų parengiamuosius darbus.
Paramos tikslas – Europos gamybos bendrovėms palengvinti sąlygas finansavimui iš kredito ir finansų
institucijų gauti, bendrai padengiant sąnaudas, susidarančias dėl:
— garso ir vaizdo produkcijos draudimo: 1 modulis – parama pagal gamybos sąmatos punktą „Draudimas“,
— garso ir vaizdo kūrinio gamybos užbaigimo garantijos: 2 modulis – parama pagal gamybos sąmatos
punktą „Užbaigimo garantija“,
— garso ir vaizdo kūrinio gamybai skirtos paskolos suteikimas: 3 modulis – parama pagal gamybos
sąmatos punktą „Finansinės sąnaudos“.
2. Pareiškėjai
Šis pranešimas skirtas Europos bendrovėms, kurios savo veikla prisideda prie minėtų tikslų įgyvendinimo,
ypač nepriklausomoms garso ir vaizdo kūrinių gamybos bendrovėms.
Kandidatai turi būti įsisteigę vienoje iš šių šalių:
— 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse,
— EEE šalyse,
— Šveicarijoje,
— Kroatijoje,
— Bosnijoje ir Hercegovinoje (su sąlyga, kad bus užbaigtas derybų procesas ir įformintas šios šalies daly
vavimas MEDIA programoje).
3. Remtina veikla
Siūlomas remti garso ir vaizdo kūrinys:
— turi būti meninis, animacinis, kūrybinės dokumentikos filmas, ar sąveikusis projektas, kurio didžiąją dalį
kuria vienoje iš MEDIA programoje dalyvaujančių šalių įsisteigusios bendrovės,
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— turi būti kuriamas reikšmingai prisidedant specialistams, kurie yra MEDIA programoje dalyvaujančių
šalių piliečiai arba jose gyvena.
Projektai gali trukti ne ilgiau kaip 30 mėnesių.
Šis kvietimas teikti paraiškas skirtas tik projektams, kurie pradedami įgyvendinti nuo 2012 m. liepos 1 d. iki
2013 m. birželio 7 d.
4. Dotacijos skyrimo kriterijai
Reikalavimus atitinkančios paraiškos ir (arba) projektai bus vertinami remiantis šiais kriterijais:
1.

Didžiųjų šalių projektai, kuriems skiriama MEDIA parama individualių projektų kūrimui, ir (arba)
nedidelį garso ir vaizdo kūrinių gamybos pajėgumą turinčių šalių projektų sąrašai: 25 balai.

2.

Projektai, kuriems finansuoti suteiktas banko kreditas: daugiausiai 25 balai.

2.1. Paskolos sutartis: 20 balų.
2.2. Išduotas ES kreditavimo ir/ar finansinės organizacijos, įsikūrusios kitoje šalyje nei paraišką teikianti
gamybos kompanija: 5 taškai.
3.

Nedidelį garso ir vaizdo kūrinių gamybos pajėgumą turinčių šalių projektai: 25 balai.

4.

Projektai iš Europos Sąjungos šalių narių, įstojusių į Bendriją 2004 m. ir vėliau (Bulgarija, Kipras, Čekija,
Estija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija), Bosnijos ir Hercegovinos ir
Kroatijos: 15 balų.

5.

Europinio masto projektai: bendra gamyba, apimanti daugiau negu vieną programoje MEDIA dalyvau
jančią šalį: daugiausiai 10 balų.

5.1. Koprodukcijos sutartis: 5 taškai.
5.2. Koprodiuseris (-iai) iš Europos Sąjungos šalių narių, įstojusių į Bendriją 2004 m. ir vėliau, bei Bosnijos
ir Hercegovinos ir Kroatijos: 2 taškai už kiekvieną koprodiuserį.
5.3. Koprodiuseris (-iai) iš valstybių, pasižyminčių dideliu audiovizualinės srities gamybos pajėgumu: 1
taškas už kiekvieną koprodiuserį.
5.4. Koprodiuseris (-iai) iš MEDIA programoje nedalyvaujančių valstybių: 0,5 taško už kiekvieną koprodiu
serį.
Finansinė parama bus skiriama pagal nurodytus kriterijus daugiausiai balų surinkusiems projektams, nevir
šijant turimo biudžeto.
Jeigu paraiškas įvertinus pagal pirmiau nurodytus kriterijus tokį patį balų skaičių surinks keli projektai, šiems
projektams bus taikomas toks kriterijus:
Tarptautinio platinimo potencialas: daugiausiai 10 taškų.
— Platinimas visame pasaulyje, patvirtintas sutartimi (-is): daugiausiai 10 taškų.
— Ne nacionalinis platinimas, patvirtintas sutartimi (-is): 5 taškai.
Projektai su platinimo visame pasaulyje sutartimis gaus daugiausiai 10 taškų.
5. Biudžetas
Visas bendram projektų finansavimui numatytas biudžetas yra 1,5 mln. EUR. Bendrijos dotacija negali viršyti
50–60 % tinkamų finansuoti išlaidų. Dotacijos suma gali būti 5 000–50 000 EUR. Vienam projektui
skiriama ne daugiau kaip 50 000 EUR.
6. Galutinė paraiškų pateikimo data
Paskutinės paraiškų išsiuntimo dienos yra:
— 2013 m. sausio 7 d. projektams, prasidėjusiems nuo 2012 m. liepos 1 d.
— 2013 m. birželio 7 d. projektams, prasidėjusiems nuo 2012 m. gruodžio 1 d.
Paraiškos turi būti išsiųstos šiuo 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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Priimamos tik užpildant specialią anketą parengtos ir datuotos paraiškos, pasirašytos asmens, įgalioto prisi
imti teisinius įsipareigojimus paraišką teikiančios organizacijos vardu.
Faksu ar elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos nepriimamos.
7. Išsami informacija
Išsamias konkurso gaires (angl. guidelines) ir paraiškos anketas (angl. application forms) rasite internete adresu:
http://ec.europa.eu/media
Paraiškos turi būti parengtos laikantis išsamiame kvietimo teikti paraiškas tekste nustatytų sąlygų, pateikiant
užpildytą nustatytos formos anketą ir visus reikiamus jos priedus ir informaciją.
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