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V
(Avviżi)

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
MEDIA 2007 – ŻVILUPP, DISTRIBUZZJONI, PROMOZZJONI U TAĦRIĠ
Sejħa għall-proposti – EACEA/03/11
Sostenn għad-distribuzzjoni transnazzjonali tal-Films Ewropej – L-“iskema tal-aġent tal-Bejgħ” 2011
(2011/C 121/22)
1. Objettivi u deskrizzjoni
Dan l-avviż ta’ sejħa għall-proposti huwa bbażat fuq id-Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2006 dwar l-implimentazzjoni ta’ programm ta’ appoġġ lissettur awdjoviżiv Ewropew (MEDIA 2007) (1).
Wieħed mill-objettivi tal-programm huwa li tiġi inkoraġġita u sostnuta d-distribuzzjoni transnazzjonali usa’
tal-films Ewropej reċenti permezz ta’ fondi lid-distributuri, abbażi tal-prestazzjoni tagħhom fis-suq, għal
investiment ulterjuri f’films ġodda Ewropej li mhumiex nazzjonali.
L-iskema timmira wkoll li tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ rabtiet bejn l-oqsma tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni
b’hekk jittejjeb is-sehem tas-swieq tal-films Ewropej u l-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej.
2. Applikanti eliġibbli
Dan l-avviż huwa immirat għall-kumpaniji Ewropej li jispeċjalizzaw fid-distribuzzjoni teatrali tax-xogħlijiet
Ewropej u li l-attivitajiet tagħhom jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi msemmija hawn fuq talprogramm MEDIA kif deskritt fid-Deċiżjoni tal-Kunsill.
L-applikanti għandhom ikunu stabbiliti f’wieħed mill-pajjiżi li ġejjin:
— is-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea
— il-pajjiżi taż-ŻEE
— L-Isvizzera
— Il-Kroazja
3. Azzjonijiet eliġibbli
L-iskema ta’ sostenn “Aġent tal-Bejgħ” taħdem f’żewġ fażijiet:
— Il-ġenerazzjoni ta’ Fond potenzjali, li jkun ikkalkolat skont il-prestazzjoni tal-kumpanija fis-suq Ewropew
fuq medda ta’ żmien.
— Investiment mill-ġdid tal-Fond potenzjali: għaldaqstant, iġġenerat minn kull kumpanija, il-Fond irid jiġi
investit mill-ġdid f’2 moduli (2 tipi ta’ azzjoni) sal-1 ta’ Marzu 2013:
(1) garanziji minimi jew avvanzi mħallsin għad-drittijiet ta’ bejgħ internazzjonali dwar films ġodda
mhux Ewropej;
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(2) u/jew fil-promozzjoni, it-tqegħid fis-suq u r-reklamar fis-suq ta’ films ġodda Ewropej li mhumiex
nazzjonali.
Tip ta’ azzjoni 1 & 2:
It-tul massimu tal-azzjonijiet huwa 16-il xahar mid-data tal-firma tal-kuntratt ta’ bejgħ internazzjonali.
4. Kriterji għall-għoti
Ser jiġi attribwit Fond potenzjali għall-kumpaniji ta’ Aġenti tal-Bejgħ Ewropej eliġibbli abbażi tal-prestazzjonijiet tagħhom fis-swieq Ewropej (jiġifieri l-pajjiżi li jipparteċipaw fil-Programm MEDIA). Is-sostenn
ser jieħu l-forma ta’ Fond potenzjali (il-“Fond”) li ser ikun disponibbli għall-Aġenti tal-Bejgħ għal aktar
investimenti f’films reċenti Ewropej li mhumiex nazzjonali.
Il-Fond jista’ jiġi investit mill-ġdid:
(1) Fil-laqgħa tal-Garanziji tal-Bejgħ Minimi jew avvanzi mħallsin għad-drittijiet ta’ bejgħ internazzjonali
dwar films ġodda Ewropej li mhumiex nazzjonali;
(2) Fil-laqgħa tal-ispejjeż ta’ promozzjoni, it-tqegħid fis-suq u r-reklamar għal films ġodda Ewropej li
mhumiex nazzjonali.
5. Baġit
Il-baġit totali disponibbli huwa EUR 1 000 000.
Mhemmx ammont massimu.
Il-kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija hija sussidju. Is-sostenn finanzjarju mill-Kummissjoni ma jistax ikun
aktar minn 50 % tal-ispejjeż totali eliġibbli.
L-Aġenzija tirriserva d-dritt li ma tallokax il-fondi kollha disponibbli.
6. Skadenza għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet
Il-proposti għall-“ġenerazzjoni” ta’ Fond potenzjali jridu jintbagħtu (bid-data tat-timbru tal-posta) sa mhux
aktar tard mis-17 ta’ Ġunju 2011 u fl-indirizz li ġej:
Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Jiġu aċċettati biss applikazzjonijiet sottomessi fuq il-formola ta’ applikazzjoni uffiċjali, iffirmata mill-persuna
intitolata li tidħol fi ftehim legalment vinkolanti f’isem l-organizzazzjoni li qed tapplika. L-inviloppi jridu
juru biċ-ċar:
MEDIA 2007 – Distribuzzjoni EACEA/03/11 – Skema għall-aġenti tal-bejgħ internazzjonali
Applikazzjonijiet mibgħuta b’fax jew email ser jiġu rifjutati.
7. Dettalji kollha
Il-linji gwida dettaljati flimkien mal-formoli tal-applikazzjoni, jistgħu jiġu kkonsultati fl-indirizz Internet li
ġej:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/sales/index_en.htm
L-applikazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati fuq il-formoli pprovduti u jkun fihom l-informazzjoni u
l-annessi kollha mitlubin.
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