
MEDIA 2007 

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/06/11 

Wsparcie dystrybucji wideo na żądanie i dystrybucji kina cyfrowego 

(2011/C 121/25) 

1. Cele i opis 

Podstawą niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1718/2006/WE z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego 
europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) ( 1 ). 

Jednym ze środków, jakie należy wprowadzić na mocy tej decyzji, jest zapewnienie wsparcia dystrybucji 
wideo na żądanie i dystrybucji kina cyfrowego. 

Projekt dystrybucji wideo na żądanie i dystrybucji kina cyfrowego jest jednym ze sposobów, w jakie 
program MEDIA 2007 zapewnia włączenie najnowszych technologii i tendencji do praktyk handlowych 
beneficjentów programu. 

Głównym celem tego projektu jest wsparcie tworzenia i wykorzystywania katalogu utworów europejskich, 
którym należy zapewnić międzynarodową cyfrową dystrybucję dla szerszej publiczności i (lub) właścicieli sal 
kinowych za pośrednictwem zaawansowanych usług dystrybucji, wraz – w razie potrzeby – z cyfrowymi 
systemami bezpieczeństwa w celu ochrony treści online. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Niniejsze zaproszenie jest skierowane do europejskich firm, które działają na rzecz realizacji powyższych 
celów. 

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów: 

— 27 państw Unii Europejskiej, 

— kraje EOG, 

— Szwajcaria, 

— Chorwacja. 

3. Kwalifikujące się działania 

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków do udziału w programie kwalifikują się nastę
pujące działania: 

1) wideo na żądanie (VoD): usługa umożliwiająca osobom indywidualnym wybór utworów audiowizual
nych z centralnego serwera do celów oglądania na zdalnym ekranie przez szybki zapis (streaming) i (lub) 
pobieranie; 

2) dystrybucja kina cyfrowego (DCD): cyfrowa dostawa (w akceptowalnym standardzie komercyjnym) 
„kluczowych materiałów”, tj. filmów pełnometrażowych, filmów telewizyjnych lub seriali, filmów krót
kometrażowych (fabularnych, animowanych i dokumentów kreatywnych) do kin w celu eksploatacji 
kinowej (za pośrednictwem twardego dysku, satelity, online …). 

Minimalny czas trwania projektów wynosi 3 lata. 

Nowe działania należy rozpocząć między dniem 1 lipca 2011 r. a dniem 1 marca 2012 r. 

4. Kryteria przyznania dotacji 

Każde zgłoszone kwalifikujące się działanie zostanie ocenione na podstawie następujących kryteriów oceny: 

— katalog i linia wydawnicza (10 %), 

— europejski wymiar katalogu (20 %), 

— jakość i opłacalność kosztowa przedstawionego modelu biznesowego (20 %),
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( 1 ) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12.



— strategia marketingowa (20 %), 

— innowacyjne aspekty działania (10 %), 

— zasięg związany z tworzeniem grup i sieci (10 %), 

— grupa docelowa i potencjalny wpływ (10 %). 

5. Budżet 

Całkowity dostępny budżet wynosi 7 000 000 EUR. 

Zgodnie z wytycznymi maksymalny wkład w każdy z projektów nie może przekroczyć 1 000 000 EUR. 

Wkład finansowy przyjmie formę dotacji. Przyznany udział finansowy nie będzie przekraczał 50 % całko
witych kosztów kwalifikowanych. 

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy. 

Przy składaniu wniosków wnioskodawcy mogą wybrać jednoroczną umowę albo trzyletnią partnerską 
umowę ramową. 

6. Termin składania wniosków 

Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej (EACEA) do dnia 20 czerwca 2011 r. 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, podpisane przez 
osobę uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek. 
Na kopercie należy umieścić wyraźny dopisek: 

MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/06/11 

Wnioski należy wysyłać listem poleconym lub przesyłką kurierską (na koszt wnioskodawcy) pod następu
jący adres: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/06/11 
Mr Constantin DASKALAKIS 
BOUR 03/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Wnioski wysłane faksem lub e-mailem zostaną odrzucone. 

7. Szczegółowe informacje 

Szczegółowe wytyczne wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na następującej stronie interne
towej: 
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm 

Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki przedstawione w wytycznych; należy je składać na odpowied
nich formularzach.
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