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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
AICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS – EACEA/34/12
MEDIA 2007 – Izstrāde, izplatīšana, popularizēšana un apmācība
i2i Audiovisual
(2012/C 324/07)
1. Mērķi un apraksts
Šā aicinājuma iesniegt priekšlikumus pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra
Lēmums Nr. 1718/2006/EK par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā nozarē (MEDIA
2007).
Lēmums aptver pasākumus, pie kuriem pieder arī ražošanas projektu izstrāde.
Šā atbalsta mērķis ir atvieglināt Eiropas ražošanas uzņēmumiem piekļuvi kredītiestāžu un finanšu iestāžu
finansējumam, daļēji līdzfinansējot šādas izmaksas:
— audiovizuālu darbu apdrošināšana: 1. modulis – atbalsts projekta ražošanas tāmes pozīcijai “Apdrošinā
šana”,
— audiovizuālu darbu pabeigšanas garantija: 2. modulis – atbalsts projekta ražošanas tāmes pozīcijai
“Pabeigšanas garantija”,
— kredīta finansējums audiovizuālu darbu ražošanai: 3. modulis – atbalsts projekta ražošanas tāmes pozī
cijai “Finansiālās izmaksas”.
2. Atbilstīgie pretendenti
Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz Eiropas uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar iepriekš
minēto mērķu īstenošanu, un jo īpaši uz neatkarīgiem audiovizuālo darbu ražošanas uzņēmumiem.
Pretendentiem jābūt reģistrētiem vienā no tālāk minētajām valstīm:
— 27 Eiropas Savienības dalībvalstis,
— EEZ valstis,
— Šveice,
— Horvātija,
— Bosnija un Hercegovina (pārrunu procesa noslēguma un šīs valsts līdzdalības MEDIA programmā
formalizēšanas posmā).
3. Atbilstīgās darbības
Ierosinātajam audiovizuālajam darbam:
— jābūt aktiermākslas, animācijas, radošas dokumentālās filmas darbam vai interaktīvo darbu, ko produ
cējuši uzņēmumi, kuru lielākā daļa reģistrēti valstīs, kas piedalās MEDIA programmā,
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— jābūt producētam ar tādu profesionāļu ievērojamu līdzdalību, kas ir MEDIA programmas dalībvalstu
pilsoņi vai rezidenti,
Projektu maksimālais ilgums ir 30 mēneši.
Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas tikai uz projektiem, kas sākas laikposmā no 2012. gada 1. jūlija
līdz 2013. gada 7. jūnijam.
4. Piešķiršanas kritēriji
Atbilstīgos pretendentus/projektus vērtēs pēc šādiem kritērijiem:
1.

Projekti, kas saņem MEDIA atbalstu individuālu projektu izstrādei lielajām valstīm un/vai projektu
katalogu izstrādei valstīm ar zemu audiovizuālās ražošanas jaudu: 25 punkti.

2.

Projekti, kas saņem kredīta finansējumu: maksimumu 25 punkti.

2.1. Kredīta līgums: 20 punkti.
2.2. Izdots no ES kredīta un/vai finansiālās institūcijas, kas reģistrēta citā valstī kā filmu studija, kas piesaka
projektu: 5 punkti.
3.

Projekti no valstīm ar zemu audiovizuālās ražošanas jaudu: 25 punkti.

4.

Projekti no dalībvalstīm, kas iestājās ES 2004. gadā un vēlāk (Bulgārija, Kipra, Čehijas Republika,
Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija), Bosnijas un Herce
govinas un Horvātijas: 15 punkti.

5.

Projekti ar Eiropas aspektu: kopražojums, kas aptver vairāk nekā vienu valsti, kura piedalās programmā
MEDIA: maksimums 10 punkti.

5.1. Kopražojuma līgums: 5 punkti.
5.2. Kopproducents (i) no dalībvalstīm, kas iestājās ES 2004. gadā un vēlāk, Bosnijas un Hercegovinas un
Horvātijas: 2 punkti.
5.3. Kopproducents (i) no augstas audiovizuālās kapacitātes valstīm/no zemas audiovizuālās kapacitātes
valstīm: 1 punkts par katru kopproducentu.
5.4. Kopproducents (i) no valstīm, kas nepiedalās MEDIA programmā: 0,5 punkti par kopproducentu.
Pieejamā budžeta robežās projektiem, kam, pamatojoties uz iepriekš minētajiem kritērijiem, būs visvairāk
punktu, tiks piešķirts finanšu atbalsts.
Gadījumā, ja, piemērojot iepriekš minēto procesu, vairākiem projektiem būs vienāds punktu skaits, tikai
šiem projektiem tiks piemērots šāds kritērijs:
starptautiskās izplatīšanas potenciāls: maksimums 10 punkti.
— Pasaules mēroga izplatīšana apstiprināta ar līgumu(-iem): maksimums 10 punkti.
— Izplatīšana ārpus nacionālās valsts apstiprināta ar līgumu(-iem): 5 punkti.
Projekti, kam būs izplatīšanas līgumi pasaules mērogā, saņems maksimālos 10 punktus.
5. Budžets
Kopējais budžets, kas piešķirts projektu līdzfinansēšanai, ir apmēram EUR 1,5 miljoni. Līdzfinansējums
nedrīkst pārsniegt 50 %–60 % no atbilstīgajām izmaksām. Atbalsta summa ir no EUR 5 000 līdz
EUR 50 000. Maksimālais atbalsta lielums vienam projektam ir EUR 50 000.
6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pretendentu pieteikumu iesniegšanai ir noteikti šādi termiņi:
— 2013. gada 7. janvāris projektiem, kas sākas ne agrāk kā 2012. gada 1. jūlijā.
— 2013. gada 7. jūnijs projektiem, kas sākas ne agrāk kā 2012. gada 1. decembrī.
Pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
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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Tiks pieņemti tikai tie pieteikumi, kas iesniegti uz atbilstošas veidlapas un ir pienācīgi aizpildīti un datēti, un
ko parakstījusi persona, kura ir pilnvarota radīt juridiskas saistības organizācijai, kas lūdz finansējumu.
Pieteikumi, kas nosūtīti pa faksu vai elektronisko pastu, netiks pieņemti.
7. Papildu informācija
Šā aicinājuma iesniegt priekšlikumus pamatnostādnes, kā arī pieteikuma veidlapas ir pieejamas:
http://ec.europa.eu/media
Pieteikumiem ir obligāti jāatbilst pilnīgā teksta noteikumiem, un tie jāiesniedz, izmantojot paredzēto veid
lapu, un tajos jābūt iekļautiem visiem pielikumiem un visai pieprasītajai informācijai.
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