
 

 

KREATÍVNA EURÓPA (2014 – 2020) 

PODPROGRAM MEDIA 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV 

EACEA 18/2014: PODPORA NA VÝVOJ BALÍKOV PROJEKTOV 

 

UPOZORNENIE: 

Táto výzva na predkladanie návrhov je podmienená dostupnosťou finančných zdrojov potom, ako 

rozpočtový orgán schváli rozpočet na rok 2015. 

1. CIELE A OPIS 

Toto oznámenie je založené na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 

z 11.  decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020)
1
. 

V oblasti posilňovania schopnosti audiovizuálneho sektora je jednou z priorít podprogramu 

MEDIA: 

 zvyšovať schopnosť subjektov pôsobiacich v audiovizuálnom sektore vytvárať európske 

audiovizuálne diela s potenciálom cirkulácie v Únii a mimo nej a uľahčiť európsku a 

medzinárodnú koprodukciu vrátane koprodukcie s televíznymi vysielateľmi. 

Podprogram MEDIA poskytuje podporu na: 

• výrobu európskych audiovizuálnych diel, najmä filmov a televíznych diel, ako sú fikcia, 

dokumentárne filmy a detské a animované filmy, ako aj interaktívne diela, ako sú videohry a 

multimédiá so zvýšeným potenciálom cezhraničnej cirkulácie; 

• činnosti zamerané na podporu európskych spoločností produkujúcich audiovizuálne diela, 

najmä nezávislých produkčných spoločností, v záujme uľahčovania európskych a 

medzinárodných koprodukcií audiovizuálnych diel vrátane televíznych diel. 

2. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA 

Toto oznámenie je zamerané na európske spoločnosti, ktorých činnosti prispievajú k dosiahnutiu 

uvedených cieľov, a najmä na nezávislé produkčné spoločnosti, ktoré boli zákonne vytvorené a 

vedia preukázať overený súhrn dosiahnutých výsledkov. 

                                                 
1
 Uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 20. 12. 2013 (Ú. v. EÚ L 347, s. 221). 



2 

Oprávnené sú žiadosti od právnických osôb so sídlom v jednej z nasledujúcich krajín za 

predpokladu splnenia všetkých podmienok uvedených v článku 8 nariadenia, ktorým sa 

ustanovuje program Kreatívna Európa: 

- členské štáty EÚ, 

- pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a krajiny zapojené do procesu rozširovania, 

ktoré využívajú predvstupovú stratégiu, v súlade so všeobecnými zásadami a 

všeobecnými podmienkami stanovenými v rámcových dohodách, ktoré boli uzavreté 

s týmito krajinami v súvislosti s ich účasťou na programoch Únie, v rozhodnutiach 

Asociačnej rady alebo v podobných dohodách, 

- krajiny EZVO, ktoré sú členmi EHP, v súlade s ustanoveniami Dohody o EHP, 

- Švajčiarska konfederácia na základe bilaterálnej dohody, ktorá sa má uzavrieť s touto 

krajinou, 

- krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika v súlade s postupmi 

ustanovenými s uvedenými krajinami na základe rámcových dohôd zabezpečujúcich ich 

účasť na programoch Európskej únie. 

Program je otvorený aj pre akcie dvojstrannej alebo viacstrannej spolupráce zameranej na 

vybrané krajiny alebo regióny na základe dodatočných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa určia 

s danými krajinami alebo regiónmi, a osobitných úprav, ktoré sa s dotknutými krajinami alebo 

regiónmi dohodnú. 

Môžu byť vybrané návrhy od žiadateľov v krajinách mimo EÚ za predpokladu, ak k dátumu 

rozhodnutia o udelení grantu budú podpísané dohody, v ktorých budú určené úpravy týkajúce sa 

účasti uvedených krajín na programe ustanovenom v uvedenom nariadení. 

3. OPRÁVNENÉ AKCIE 

Oprávnené sú rozvojové činnosti pre tieto audiovizuálne diela: 

 hrané filmy, animované filmy a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút 

určené najmä na uvedenie v kinách 

 filmové drámy (samostatné alebo seriály) s celkovým trvaním minimálne 90 minút, 

animované filmy (samostatné alebo seriály) s celkovým trvaním minimálne 24 minút a tvorivé 

dokumentárne filmy (samostatné alebo seriály) s trvaním minimálne 50 minút určené najmä na 

účely využívania televízie alebo digitálnej platformy. 

 projekty v oblasti fikcie s celkovým trvaním alebo zážitkom používateľa minimálne 90 minút, 

animované s celkovým trvaním alebo zážitkom používateľa minimálne 24 minút a kreatívne 

dokumentárne filmy s celkovým trvaním alebo zážitkom používateľa minimálne 50 minút určené 

najmä na účely využívania digitálnej platformy. 

Výzva na predloženie návrhov má jednu uzávierku. Žiadosť o podporu musí byť predložená 

v čase od dátumu uverejnenia výzvy na predloženie návrhov do 5. 2. 2015. 

Maximálne trvanie projektov je do 30 mesiacov od dátumu predloženia. 

4. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV 

Body budú udeľované z celkového počtu 100 na základe tohto rozdelenia: 

relevantnosť a európska pridaná hodnota (20 bodov) 

• schopnosť spoločnosti vyvinúť na európskej a medzinárodnej úrovni súbor (balík) 3 až 5 

projektov 
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kvalita obsahu a činností (20 bodov) 

• kvalita balíka projektov, kvalita stratégie vývoja, kvalita finančnej stratégie a jej európsky 

rozmer 

šírenie výsledkov projektu (20 bodov) 

• európska a medzinárodná distribučná a marketingová stratégia 

kvalita projektového tímu (10 bodov) 

• primeranosť a rozmanitosť kreatívneho tímu 

vplyv a udržateľnosť (10 bodov) 

• potenciál uskutočniteľnosti balíka projektov 

inovatívny charakter (20 bodov) 

• schopnosť spoločnosti byť inovatívna vo svojich činnostiach, t. j. ako sa navrhnutým 

balíkom preukazuje schopnosť žiadateľa prispôsobiť sa konkurenčnému a stále sa 

meniacemu audiovizuálnemu prostrediu a zlepšovať si trhovú pozíciu. 

Ďalšie tzv. automatické body za: 

1) žiadajúcu spoločnosť založenú v krajine s nízkou schopnosťou produkcie (10 bodov navyše) 

5. ROZPOČET 

Celkový dostupný rozpočet predstavuje 12 miliónov EUR. Finančný príspevok sa poskytuje 

formou dotácie. 

Maximálny finančný príspevok, ktorý sa môže získať, je v rozpätí od 70 000 EUR do 200 000 

EUR. 

Získaný finančný príspevok v žiadnom prípade nepresiahne 50 % celkových oprávnených 

nákladov, ktoré žiadateľ predložil. 

6. UZÁVIERKA NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ 

Žiadosti musia byť predložené výkonnej agentúre (EACEA) s použitím online formulára žiadosti 

(eForm) najneskôr 5. 2. 2015 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času). 

Žiadny iný spôsob predloženia žiadosti nebude akceptovaný. 

Žiadatelia musia zabezpečiť, aby boli poskytnuté všetky požadované dokumenty a dokumenty 

uvedené vo formulároch eForms. 

7. ÚPLNÉ INFORMÁCIE 

Celé znenie usmernení spolu s formulármi žiadosti sa nachádzajú na tejto internetovej adrese: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-slate-funding-2015_en 

Žiadosti musia byť v súlade so všetkými usmerneniami a predložené na príslušných formulároch. 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-slate-funding-2015_en

