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(Objave)

UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/34/12
MEDIA 2007 – Razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje
i2i Audiovisual
(2012/C 324/07)
1. Cilji in opis
To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropski avdiovizualni sektor (MEDIA
2007).
Ukrepi, ki jih zajema ta sklep, vključujejo razvoj produkcijskih projektov.
Namen te podpore je olajšati neodvisnim evropskim producentskim podjetjem dostop do financiranja s
strani kredit in finančnih institucij s sofinanciranjem dela stroškov po naslednjih postavkah:
— zavarovanje avdiovizualnih produkcij: modul 1 – podpira postavko „Zavarovanje“ v proračunu za
produkcijo,
— jamstvo za opravljeno delo produkcije avdiovizualnega dela: modul 2 – podpira postavko „Jamstvo za
opravljeno delo“ v proračunu za produkcijo,
— kreditno financiranje produkcije avdiovizualnega dela: modul 3 – podpira postavko „Finančni stroški“ v
proračunu za produkcijo.
2. Upravičeni kandidati
To obvestilo je namenjeno evropskim podjetjem, katerih dejavnosti prispevajo k doseganju zgoraj navedenih
ciljev, zlasti pa neodvisnim podjetjem za produkcijo avdiovizualnega programa.
Kandidati morajo imeti sedež v eni od naslednjih držav:
— 27 držav Evropske unije,
— države EGP,
— Švica,
— Hrvaška,
— Bosna in Hercegovina (pod pogojem, da so pogajalski postopki zaključeni in je sodelovanje te države v
programu MEDIA uradno potrjeno).
3. Upravičene dejavnosti
Predlagano avdiovizualno delo:
— mora biti igrani, animirani, ustvarjalni dokumentarni film ali interaktivnih delo, ki so ga v večini
producirale družbe s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo pri programu MEDIA.
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— mora biti producirano v tesnem sodelovanju s strokovnjaki iz držav, ki sodelujejo pri programu MEDIA,
ali bivajo v teh državah.
Projekti lahko trajajo najdlje 30 mesecev.
Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša izključno na projekte, ki se začnejo med 1. julijem 2012 in
7. junijem 2013.
4. Merila za dodelitev
Upravičeni predlogi/projekti bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
1.

Projekti, ki so upravičeni do pomoči MEDIA za razvoj individualnih projektov za večje države in/ali
kataloge projektov za države s šibko avdiovizualno zmogljivostjo: 25 točk.

2.

Projekti, ki so upravičeni do kreditno financiranje: največ 25 točk.

2.1 Kreditna pogodba: 20 točk.
2.2 Izdajatelj je kreditna in/ali finančna ustanova iz EU, ki ima sedež v drugi državi kot producentska
družba prijaviteljica: 5 točk.
3.

Projekti iz držav s šibko avdiovizualno zmogljivostjo: 15 točk.

4.

Projekti iz držav članic, ki so pristopile k EU leta 2004 ali pozneje (Bolgarija, Ciper, Češka republika,
Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija), Bosna in Hercegovina
in iz Hrvaške: 15 točk.

5.

Projekti evropske razsežnosti: koprodukcija več kot ene države, ki sodeluje pri programu MEDIA:
največ 10 točk.

5.1 Koprodukcijska pogodba: 5 točk.
5.2 Koproducent(-i) iz držav članic, ki so pristopile k EU leta 2004 ali pozneje, Bosna in Hercegovina in iz
Hrvaške: 2 točki na koproducenta.
5.3 Koproducent(-i) iz držav z veliko avdiovizualno zmogljivostjo/držav z majhno avdiovizualno zmoglji
vostjo: 1 točka na koproducenta.
5.4 Koproducent(-i) iz držav, ki ne sodelujejo v programu MEDIA: 0,5 točke na koproducenta.
V okviru razpoložljivega proračuna bo finančna pomoč dodeljena projektom, ki bodo na podlagi zgornjih
meril zbrali največ točk.
Če bo v skladu z zgornjim postopkom več projektov zbralo isto število točk, bo samo za te projekte
uporabljeno še naslednje merilo:
Mednarodni distribucijski potencial: največ 10 točk.
— Svetovna distribucija, vključena v pogodbo(-e): največ 10 točk.
— Distribucija v tujih državah, vključena v pogodbo(-e): 5 točk.
Projekti s pogodbo o svetovni distribuciji bodo prejeli največ 10 točk.
5. Proračun
Predvideni skupni proračun za sofinanciranje projektov znaša 1,5 milijone EUR. Finančni prispevek ne sme
preseči 50 %–60 % upravičenih stroškov. Znesek podpore se giblje med 5 000 in 50 000 EUR. Najvišji
znesek podpore za posamezen projekt je omejen na 50 000 EUR.
6. Rok za oddajo
Rok za predložitev predlogov:
— 7. januar 2013 za projekte, ki se niso začeli pred 1. julijem 2012.
— 7. junij 2013 za projekte, ki se niso začeli pred 1. decembrom 2012.
Vloge je treba poslati Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) na
naslednji naslov:
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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Sprejete bodo samo vloge, predložene na pravilno izpolnjenem uradnem prijavnem obrazcu ter opremljene
s podpisom osebe, pristojne za sklepanje pravno zavezujočih obveznosti v imenu podjetja prijavitelja.
Vloge, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, ne bodo sprejete.
7. Dodatne informacije
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo na strani
http://ec.europa.eu/media
Vloge morajo obvezno izpolnjevati določbe iz celotnega besedila in biti predložene na predvidenem obrazcu
ter vsebovati vse zahtevane priloge in informacije.
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