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KŪRYBIŠKA EUROPA (2014–2020 M.) 

PAPROGRAMĖ MEDIA 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 

EACEA 17/2019. Parama atskirų projektų turinio kūrimui 
 
ĮSPĖJIMAS. 

Šio kvietimo teikti paraiškas įgyvendinimas priklauso nuo to, ar bus skirta lėšų biudžeto valdymo institucijos 
priimtame 2020 m. biudžete. 

 

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS 

Šis pranešimas grindžiamas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.), ir jo 2014 m. birželio 27 d. 
klaidų ištaisymu1. 

Vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų, kurių siekiama įgyvendinant konkretų tikslą – didinti Europos 
audiovizualinio sektoriaus tarpvalstybinius ir tarptautinius pajėgumus, – yra toks: 

• didinti audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimus kurti tokius audiovizualinius kūrinius, 
kurie galėtų būti platinami visoje Europoje ir už jos ribų, ir sudaryti geresnes sąlygas Europos ir 
tarptautinei bendrai gamybai. 

Įgyvendinant paprogramę MEDIA parama suteikiama: 

• Europos audiovizualinių kūrinių, ypač filmų ir televizijai skirtų kūrinių, pvz., vaidybinių, dokumentinių, 
vaikams skirtų ir animacinių filmų, taip pat interaktyvių kūrinių, pvz., vaizdo žaidimų ir daugialypės 
terpės objektų, kuriuos būtų galima platinti tarpvalstybiniu mastu, kūrimui; 

• veiklai, kuria siekiama remti Europos audiovizualinių kūrinių gamybos įmones, ypač nepriklausomas 
gamybos įmones, siekiant sudaryti geresnes sąlygas kurti bendrus audiovizualinius Europos ir 
tarptautinius kūrinius, įskaitant televizijai skirtus kūrinius. 

 

                                                 
1  2013 m. gruodžio 20 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL L 347 221), o klaidų ištaisymas – 2014 m. 

birželio 27 d. (OL L 189/260). 



LT 
 

2 
 

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI 

Šis kvietimas skirtas Europos įmonėms, kurios vykdydamos savo veiklą padeda siekti pirmiau nurodytų 
tikslų, o visų pirma nepriklausomoms audiovizualinio turinio gamybos įmonėms, teisiškai įsteigtoms 
bent 12 mėnesių prieš paraiškos pateikimo datą ir galinčioms parodyti neseniai pasiektus rezultatus.  

Jei laikomasi visų reglamentų, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“, 8 straipsnyje nurodytų 
reikalavimų, paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, įsisteigę vienoje iš toliau nurodytų šalių: 

- ES valstybėse narėse ir užjūrio šalyse bei teritorijose, kurios atitinka dalyvavimo programoje 
reikalavimus pagal Tarybos sprendimo 2001/822/EB 58 straipsnį; 

- stojančiosiose valstybėse, šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse, įgyvendinančiose 
pasirengimo narystei strategiją, pagal tų šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius 
principus, sąlygas ir tvarką, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose, Asociacijos 
tarybos sprendimuose ar panašiuose susitarimuose; 

- ELPA šalyse, kurios yra EEE narės, pagal EEE susitarimo nuostatas; 
- Šveicarijos Konfederacijoje pagal dvišalį susitarimą, sudaromą su šia šalimi; 
- šalyse, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, pagal tvarką, nustatytą su tomis šalimis 

pasirašytuose bendruosiuose susitarimuose dėl jų dalyvavimo Europos Sąjungos programose. 

Įgyvendinant programą gali būti vykdoma dvišalė ar daugiašalė bendradarbiavimo su pasirinktomis šalimis 
arba regionais veikla, jei tos šalys arba regionai skiria papildomų asignavimų ir su jais susitariama dėl 
konkrečios tvarkos. 

Programa suteikia galimybę bendradarbiauti ir, remiantis bendru indėliu į programos tikslų įgyvendinimą, 
vykdyti bendrą veiklą su programoje nedalyvaujančiomis šalimis ir su kultūros ir kūrybos sektoriuose 
aktyviomis tarptautinėmis organizacijomis, tokiomis kaip UNESCO, Europos Taryba, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija arba Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija. 

ES nepriklausančiose šalyse įsisteigusių pareiškėjų pasiūlymai taip pat gali būti atrinkti, jei sprendimo dėl 
sutarties sudarymo priėmimo dieną pasirašyti susitarimai, kuriuose suderinamos tų šalių dalyvavimo 
programoje, sukurtoje pirmiau minėtu reglamentu, sąlygos. 

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA 

Reikalavimus atitinka tokių audiovizualinių kūrinių kūrimas: 
 
- vaidybinių, animacinių ir meninės dokumentikos filmų, ne trumpesnių kaip 60 min., pirmiausia skirtų 

rodyti kino teatruose; 
- vaidybinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 90 min., animacinių 

filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 24 min., ir meninės 
dokumentikos filmų (vienos ar kelių serijų), kurių trukmė ne trumpesnė kaip 50 min., pirmiausia skirtų 
transliuoti per televiziją; 

- vaidybinių filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 90 min., 
animacinių filmų, kurių trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 24 min., ir meninės 
dokumentikos filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 50 min., 
pirmiausia skirtų naudoti skaitmeninėse platformose. Projektams, kuriuose vartotojo patirtis 
pateikiama nelinijiniu formatu (pvz., virtualiosios realybės projektams), šios minimalios vertės 
netaikomos. 
Skaitmeninė platforma yra skirta tokių tipų projektams: animacijos, meninės dokumentikos ir 
vaidybinių filmų projektams, kurie yra skirti įvairiems įrenginiams su ekranu, taip pat interaktyviems 
projektams, linijiniams ir nelinijiniams internete transliuojamiems serialams ir pasakojimu pagrįstiems 
virtualiosios realybės projektams. 

Turi būti numatyta, kad pateikto projekto oficiali filmavimo (arba atitikmens) diena bus ne anksčiau 
kaip praėjus 8 mėnesiams po paraiškos pateikimo dienos. 

Be to, pareiškėjui turi priklausyti dauguma su projektu susijusių teisių. 
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4. REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS PARAIŠKOS 

Paraiškose turi būti atsižvelgta į bendro finansavimo principą, t. y. prašoma ES dotacija negali būti didesnė 
nei projekto parengiamųjų darbų biudžetas.  

Įmonė, kuri tebesinaudoja projektų paketo dotacija, negali teikti paraiškos dėl vieno kūrinio projekto.  

Pareiškėjai kasmet gali teikti tik vieną paraišką: dėl projektų paketo (kvietimas teikti paraiškas EACEA 
18/2019) arba pagal vieną iš dviejų vieno kūrinio projekto kvietimo teikti paraiškas galutinių terminų 
(kvietimas teikti paraiškas EACEA 17/2019). 

Projekto trukmė – ne daugiau kaip 30 mėnesių nuo veiklos pradžios datos. 

5. SUBSIDIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI 

Iš viso bus galima surinkti 100 balų, kurie bus skiriami taikant nustatytus svertinius koeficientus, kaip antai: 

Aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (55 balų) 
• Projekto kokybė ir galimybės platinti Europoje ir pasiekti auditoriją. 

Turinio ir veiklos kokybė (10 balų) 
• plėtros strategijos kokybė. 

Projekto rezultatų sklaida (25 balų) 
• platinimas Europoje bei tarptautiniu mastu ir rinkodaros strategija. 

Poveikis ir tvarumas (10 balų) 
• finansavimo strategijos kokybė ir projekto pagrįstumas. 

Papildomai 5 punktai gali būti skiriami už projektus, kurių tikslinė auditorija – vaikai iki 16 metų amžiaus 
(jei pateikiama įrodymų, kad turinys yra tinkamas ir strategijos yra skirtos būtent šiai amžiaus grupei). Tai 
netaikoma animacijos projektams. 

6. BIUDŽETAS 

Visas turimas biudžetas – 5,4 mln. EUR. Finansinė parama teikiama kaip subsidija. 

Didžiausia finansinės paramos suma, kuri gali būti skirta pavieniams projektams, yra: 
• 60 000 EUR – animaciniam filmui; 
• 25 000 EUR – meninės dokumentikos filmui; 
• 50 000 EUR – vaidybiniam projektui, jei apskaičiuotas gamybos biudžetas siekia (viršija) 

1,5 mln. EUR; 
• 30 000 EUR – vaidybiniam projektui, jei apskaičiuotas gamybos biudžetas yra mažesnis kaip 

1,5 mln. EUR. 
 

7. GALUTINĖ PARAIŠKŲ PATEIKIMO DATA 

Kvietime teikti paraiškas nustatyti du galutiniai terminai. Kad paraiškai galiotų pirmasis galutinis terminas, 
paraiška dėl paramos turi būti pateikta ir gauta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki lapkričio 13, 
2019 ne 17 val. (Briuselio laiku). Kad paraiškai galiotų antrasis galutinis terminas, paraiška dėl paramos turi 
būti pateikta ir gauta nuo 2020 vasario 20 d. iki 2020 gegužės 13 d. 17 val. (Briuselio laiku) – galutinės 
kvietimo teikti paraiškas datos. 

Paraiškos turi būti gautos ne vėliau kaip atitinkamos galutinės dienos 17.00 val. (Briuselio laiku); paraiškos 
parengiamos užpildant internetinę paraiškos formą (e. formą). 
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Jokie kiti paraiškos pateikimo būdai nebus pripažįstami. 

Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir nurodyti dokumentai. 

8. IŠSAMI INFORMACIJA 

Visą gairių tekstą ir paraiškų formas galima rasti interneto adresu https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en 

Paraiškos turi atitikti visas gairėse nurodytas sąlygas ir turi būti pateiktos naudojant numatytas e. formas. 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
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