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BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/34/12
MEDIA 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en scholing
i2i Audiovisual
(2012/C 324/07)
1. Doelstellingen en beschrijving
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter onder
steuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007).
Een van de steunmaatregelen in bovengenoemd besluit is de ontwikkeling van productieprojecten.
Met deze Europese ondersteuning wordt beoogd de toegang van productiemaatschappijen in Europa tot
financiering door krediet en financiële instellingen te vergemakkelijken door deelneming in de kosten van
— verzekering voor audiovisuele producties: Module 1 — Steun voor de post „verzekeringen” in een
productiebudget;
— uitvoeringsgarantie voor de productie van een audiovisueel werk: Module 2 — Steun voor de post
„uitvoeringsgarantie” in een productiebudget;
— kredietfinanciering voor de productie van een audiovisueel werk: Module 3 — Steun voor de post
„financiële kosten” in een productiebudget.
2. In aanmerking komende gegadigden
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gericht tot Europese ondernemingen die met hun activi
teiten een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de bovengenoemde doelstellingen, in het bijzonder
onafhankelijke productiemaatschappijen in de audiovisuele sector.
Aanvragers moeten in een van de volgende landen zijn gevestigd:
— de 27 landen van de Europese Unie,
— de EER-landen,
— Zwitserland,
— Kroatië,
— Bosnië en Herzegovina (op voorwaarde dat het onderhandelingsproces afgerond is en dat het land
officieel tot deelnemer van het MEDIA-programma verklaard wordt).
3. In aanmerking komende projecten
Het audiovisuele werk:
— moet een fictie, animatiefilm, creatieve documentaire of interactieve werken zijn die hoofdzakelijk is
geproduceerd door in een van de aan het MEDIA-programma deelnemende landen gevestigde maat
schappijen;
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— moet een productie zijn waaraan een groot aantal vakmensen deelnemen die ingezetenen zijn van of
woonachtig zijn in een van de aan het MEDIA-programma deelnemende landen.
Een project mag maximaal 30 maanden duren.
In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen komen uitsluitend projecten in aanmerking
die beginnen tussen 1 juli 2012 en 7 juni 2013.
4. Toekenningscriteria
Bij de beoordeling van de in aanmerking komende projecten/begunstigden worden de volgende criteria
gehanteerd:
1.

Projecten die MEDIA-steun ontvangen voor de ontwikkeling van individuele projecten voor grote
landen en/of van projecten die deel uitmaken van pakketten (slate funding) voor de landen met weinig
audiovisuele capaciteit: 25 punten.

2.

Projecten die een bankkrediet ten behoeve van de financiering hebben gekregen: maximaal 25 punten.

2.1. Kredietovereenkomst: 20 punten.
2.2. Uitgegeven door een EU-kredietverstrekker en/of financiële instantie die in een ander land gevestigd is
dan het land van de aanvragende producent: 5 punten.
3.

Projecten uit landen met een geringe audiovisuele capaciteit: 25 punten.

4.

Projecten van lidstaten die in 2004 of later toetraden tot de EU (Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië), Bosnië en Herzegovina en
Kroatië: 15 punten.

5.

Projecten met een Europese dimensie: coproductie waarin meerdere aan het MEDIA-programma deel
nemende landen participeren: maximaal 10 punten.

5.1. Coproductie-overeenkomst: 5 punten.
5.2. Coproducenten uit lidstaten die in 2004 of later toetraden tot de EU, Bosnië en Herzegovina en
Kroatië: 2 punten per co-producent.
5.3. Co-producenten uit landen met een hoge audiovisuele productiecapaciteit/een lage audiovisuele pro
ductiecapaciteit: 1 punt per co-producent.
5.4. Co-producenten uit landen die niet zijn aangesloten bij het MEDIA-programma: 0,5 punt per copro
ducent.
Binnen de grenzen van het beschikbare budget zullen de projecten die op basis van de bovengenoemde
criteria de meeste punten behalen, een financiële bijdrage toegekend krijgen.
Indien er na het volgen van de bovengenoemde procedure meerdere projecten zijn die hetzelfde aantal
punten behalen, zal — uitsluitend voor deze projecten — naar het volgende criterium worden gekeken:
Internationaal distributiepotentieel: maximaal 10 punten.
— Wereldwijde distributie die contractueel is vastgelegd: maximaal 10 punten.
— Niet-nationale distributie die contractueel is vastgelegd: 5 punten.
Projecten met een wereldwijde distributie-overeenkomst ontvangen de maximale 10 punten.
5. Begroting
Het totale beschikbare budget voor medefinanciering van projecten is geraamd op 1,5 miljoen EUR. De
financiële steun mag niet meer dan 50 %-60 % van de subsidiabele kosten bedragen. Het bedrag van de
steun ligt tussen 5 000 en 50 000 EUR. Per project kan maximaal 50 000 EUR worden verleend.
6. Indieningstermijn
De termijn voor het inzenden van de aanvragen is vastgesteld op:
— 7 januari 2013, voor projecten die niet eerder starten dan 1 juli 2012,
— 7 juni 2013, voor projecten die niet eerder starten dan 1 december 2012.
Aanvragen dienen naar het volgende adres te worden gestuurd:
Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur
Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA/34/12 — i2i Audiovisual
BOUR 3/30
Bourgetlaan 1
1140 Brussel
BELGIË
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Uitsluitend aanvragen die op het daartoe bestemde aanvraagformulier zijn ingediend en die naar behoren
zijn ingevuld en ondertekend door de persoon die bevoegd is de organisatie van de aanvrager rechtsgeldig te
verbinden, worden in behandeling genomen.
Per fax of e-mail ingediende aanvragen worden niet geaccepteerd.
7. Volledige informatie
De tekst van de richtsnoeren voor de oproep tot het indienen van voorstellen, alsmede de aanvraagformu
lieren zijn te vinden op
http://ec.europa.eu/media
Aanvragen moeten aan alle bepalingen van de richtsnoeren voldoen, op de daartoe bestemde formulieren
worden ingediend en alle gevraagde informatie en bijlagen bevatten.
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