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PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIA EUROPEANĂ
CERERE DE PROPUNERI – EACEA/34/12
MEDIA 2007 – Dezvoltare, distribuție, promovare și formare
i2i Audiovisual
(2012/C 324/07)
1. Obiective și descriere
Prezenta cerere de propuneri este emisă în baza Deciziei nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul
audiovizual european (MEDIA 2007).
Printre măsurile prevăzute în decizia menționată anterior se află dezvoltarea de proiecte de producție.
Sprijinul vizează facilitarea accesului societăților europene de producție la fondurile acordate de către credit
și instituții financiare pentru cofinanțarea unei părți a costurilor aferente următoarelor posturi:
— asigurarea producțiilor audiovizuale: Modulul 1 – Intervenție în postul „asigurări” în cadrul unui buget de
producție;
— garanția de bună executare a unei opere audiovizuale: Modulul 2 – Intervenție în postul „garanție de
bună executare” în cadrul unui buget de producție;
— finanțarea creditului pentru producția unei opere audiovizuale: Modulul 3 – Intervenție în capitolul
„cheltuieli financiare” în cadrul unui buget de producție.
2. Candidați eligibili
Prezenta cerere se adresează societăților ale căror activități contribuie la realizarea obiectivelor menționate
anterior, în special societăților de producție audiovizuală independente.
Candidații trebuie să fie rezidenți legali în una dintre țările următoare:
— cele 27 de țări ale Uniunii Europene;
— țările SEE;
— Elveția;
— Croația;
— Bosnia și Herțegovina (cu condiția finalizării procesului de negociere și a formalizării participării acestei
țări la programul MEDIA).
3. Acțiuni eligibile
Opera audiovizuală propusă:
— trebuie să fie o operă de ficțiune, animație, documentar creativ sau cu un conținut interactiv, produsă în
cea mai mare parte de societăți care au sediul legal în una dintre țările participante la Programul MEDIA;

C 324/7

RO

C 324/8

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

— trebuie să fie produsă cu participarea semnificativă a unor profesioniști resortisanți sau rezidenți în
statele participante la Programul MEDIA.
Durata maximă a proiectelor este de 30 de luni.
Prezenta cerere de propuneri vizează în mod exclusiv proiectele demarate între 1 iulie 2012 și 7 iunie 2013.
4. Criterii de atribuire a finanțării
Candidaturile/proiectele eligibile vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:
1.

proiectele care beneficiază de sprijin MEDIA la dezvoltarea de proiecte individuale pentru țările mari
și/sau cataloage de proiecte pentru țările cu capacitate audiovizuală scăzută: 25 de puncte;

2.

proiecte care beneficiază de un contract de credit: maximum 25 de puncte;

2.1. contract de credit: 20 de puncte;
2.2. emis(ă) de o instituție de creditare sau de o instituție financiară cu sediul într-o țară a UE care nu
coincide cu țara în care își are sediul compania de producție: 5 puncte;
3.

proiecte provenind din țări cu capacitate audiovizuală scăzută: 25 de puncte;

4.

proiecte din statele membre care au intrat în UE în anul 2004 sau după anul 2004 (Bulgaria, Cipru,
Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia), Bosnia
și Herțegovina și Croația: 15 puncte;

5.

proiecte cu dimensiune europeană: coproducție incluzând mai mult de un stat participant la Programul
MEDIA: maximum 10 puncte;

5.1. contract de coproducție: 5 puncte;
5.2. coproducător(i) din statele membre care au intrat în UE în anul 2004 sau după anul 2004, Bosnia și
Herțegovina și Croația: 2 puncte per coproducător;
5.3. coproducător(i) din țări cu capacitate audiovizuală ridicată/țări cu capacitate audiovizuală scăzută: 1
punct per coproducător;
5.4. coproducător(i) din țări care nu participă la Programul MEDIA: 0,5 puncte per coproducător.
În limita bugetului disponibil, proiectelor care totalizează cel mai mare număr de puncte pe baza criteriilor
de mai sus li se va atribui o contribuție financiară.
În cazul în care, la finalizarea procedurii de mai sus, mai multe proiecte totalizează același număr de puncte,
se va analiza, numai pentru proiectele respective, criteriul următor:
potențial de distribuție internațională: maximum 10 puncte:
— distribuție geografică internațională acoperită de contract(e): maximum 10 puncte;
— distribuție geografică non-națională acoperită de contract(e): maximum 5 puncte.
Proiectele cu contract(e) de distribuție internațională vor primi maximum 10 puncte.
5. Buget
Bugetul estimativ total alocat cofinanțării proiectelor se ridică la 1,5 milioane EUR. Contribuția financiară nu
trebuie să depășească 50 %-60 % din costurile eligibile. Suma sprijinului financiar se situează între 5 000 și
50 000 EUR. Plafonul sumei maxime a sprijinului financiar este de 50 000 EUR pentru un proiect.
6. Termenul de depunere
Termenele-limită pentru trimiterea candidaturilor sunt următoarele:
— 7 ianuarie 2013 pentru proiectele care încep cel devreme la 1 iulie 2012;
— 7 iunie 2013 pentru proiectele care încep cel devreme la 1 decembrie 2012.
Cererile trebuie trimise la următoarea adresă:
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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Vor fi acceptate numai cererile prezentate pe formularul adecvat, corect completat, datat și semnat de
persoana autorizată să angajeze legal organizația candidată.
Nu vor fi acceptate cererile trimise prin fax sau prin poșta electronică.
7. Informații complete
Liniile directoare privind cererea de propuneri, precum și formularele de candidatură, se găsesc la adresa
următoare:
http://ec.europa.eu/media
Cererile trebuie în mod obligatoriu să respecte prevederile textului complet, să fie completate pe formularul
prevăzut și să conțină toate anexele și informațiile cerute.
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