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Ajánlattételi felhívás – EACEA/05/10 

„Video on Demand” szolgáltatás és a digitális mozifilm-terjesztés támogatása 

(2010/C 73/08) 

1. Célkitűzések és leírás 

Ezen ajánlattételi felhívás alapja a 2006. november 15-i, európai audiovizuális ágazatot támogató program 
végrehajtásáról szóló 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (MEDIA 2007). 

A határozat értelmében megvalósítandó rendelkezések egyike a „Video on Demand” szolgáltatás és a digitális 
mozifilm-terjesztés terén nyújtott támogatás. 

A „Video on Demand” szolgáltatás és a digitális mozifilm-terjesztés programba emelésével a MEDIA 2007 
program gondoskodik arról, hogy a legfrissebb technológiák és trendek beépüljenek a program kedvezmé
nyezetteinek üzleti gyakorlatába. 

A program fő célkitűzése az európai művek katalógusának létrehozása és forgalmazása, amik a határokon 
átívelő digitális terjesztésben eljuthatnak egy szélesebb közönséghez és/vagy filmbemutatókhoz a bonyolul
tabb forgalmazási szolgáltatásokon keresztül, szükség esetén integrálva az online tartalmat védő digitális 
biztonsági rendszereket is. 

2. Támogatásra jogosult pályázók 

A felhívás európai társaságoknak szól, akik a fent említett célkitűzésekhez kapcsolódó tevékenységeket 
végeznek. 

A pályázóknak az alábbi országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük: 

— az Európai Unió 27 tagországa, 

— az EFTA-országok, 

— Svájc, 

— Horvátország. 

3. Támogatható tevékenységek 

A következő tevékenységek jogosultak támogatásra az ajánlattételi felhívás keretein belül: 

1. Video on Demand (igény szerinti videó-közvetítés): olyan szolgáltatás, amellyel az egyének egy központi 
szerverről audiovizuális alkotásokat választhatnak ki távoli képernyőn történő megtekintésre streaming 
és/vagy letöltés útján. 

2. Digitális mozifilm-terjesztés (DCD): „lényeges tartalmak”, pl. játékfilmek, tévéfilmek vagy sorozatok, 
rövidfilmek (fikciós, animációs és kreatív dokumentumfilmek) (elfogadható kereskedelmi szabványnak 
megfelelő) digitális eljuttatása (merevlemez, műhold útján, online…) filmszínházakba, filmszínházi leve
títés céljából. 

A tevékenységek maximális időtartama 18 hónap. 

A tevékenységeknek 2010. július 1. és 2011. január 1. között kell elkezdődniük és 2011. december 31-én 
kell lezárulniuk. 

4. Az odaítélés kritériumai 

Minden benyújtott támogatható pályázat értékelése a következő szempontok alapján történik: 

— Katalógus és kiadói lánc (10 %), 

— A katalógus európai dimenziója (20 %),
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— A benyújtott üzleti modell minősége és költséghatékonysága (20 %), 

— Marketing stratégia (20 %), 

— A tevékenység innovatív jellege (10 %), 

— Csoportok létrehozása és hálózatépítés dimenziója (10 %), 

— Célközönség és potenciális hatás (10 %). 

5. Költségvetés 

A teljes rendelkezésre álló költségvetés 7 millió EUR. 

Nincs megszabott maximális pályázható összeg. 

A pénzügyi hozzájárulás támogatás formájában történik. Az odaítélt pénzügyi támogatás semmi esetben 
sem lépheti túl a teljes támogatható költségek 50 %-át. 

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási 
keretet. 

6. A pályázatok benyújtási határideje 

A pályázatokat legkésőbb 2010. június 21-ig kell benyújtani a végrehajtó ügynökséghez (EACEA). 

Kizárólag a hivatalos nyomtatványon benyújtott, a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra 
jogosult személy által megfelelően aláírt pályázatokat fogadják el. A borítékon világosan fel kell tüntetni az 
alábbiakat: 

MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/05/10 

A pályázatokat ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat (a pályázó saját költségén) útján a következõ 
címre kell küldeni: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
MEDIA 2007 — Video on Demand and Digital Cinema Distribution — EACEA/05/10 
Mr Constantin Daskalakis 
Avenue du Bourget 1 
BOUR 03/30 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

A faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. 

7. További részletes információ 

A részletes útmutatók a pályázati űrlapokkal együtt a következő internetes címen találhatók meg: http://ec. 
europa.eu/information_society/media/newtech/vod_dcc/index_en.htm 

A pályázatoknak meg kell felelniük az útmutató valamennyi feltételének, és azokat a rendelkezésre bocsátott 
űrlapokon kell benyújtani.
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