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MEDIA 2007 – ARENDUS, LEVI, EDENDUS JA KOOLITUS
Konkursikutse – EACEA/01/11
Toetus Euroopa filmide rahvusvaheliseks leviks – „Automaatne“ toetus 2011
(2011/C 121/24)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Selle konkursikutse teate alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsus
nr 1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007) (1).
Üks programmi eesmärk on julgustada ja toetada uute Euroopa filmide laiemat rahvusvahelist levi, pakkudes
levitajatele rahastamist vastavalt nende tegevusele turul, edasiseks reinvesteerimiseks uutesse riigivälistesse
Euroopa filmidesse.
Skeemi eesmärk on julgustada tootmise ja levi sidemete arenemist, suurendades Euroopa filmide turuosa ja
Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet.
2. Abikõlblikud taotlejad
Käesolev teade on suunatud Euroopa ettevõtetele, kes on spetsialiseerunud Euroopa filmide levitamisele ja
kelle tegevus aitab kaasa MEDIA programmi nõukogu ülalmainitud otsuses sätestatud eesmärkide saavuta
misele.
Taotlejate tegevuskoht peab olema ühes järgmistest riikidest:
— 27 Euroopa Liidu riiki;
— EMP riigid, Šveits ja Horvaatia.
3. Abikõlblikud tegevused
Automaatne toetus on kaheetapiline
— Potentsiaalifondi loomine, mis on proportsionaalne mitteriiklikele Euroopa filmidele müüdud kinopiletite
arvuga vastaval aastal (2010) programmis osalevates riikides. Piletite arv on kohandatud vastavalt riigile
ning sellele on seatud piirmäär.
— Potentsiaalifondi reinvesteerimine: loodud fondi peab iga ettevõtja reinvesteerima 1. oktoobriks 2012
kolme järgmisesse moodulisse (kolme liiki tegevused):
1) mitteriiklike Euroopa filmide kaastootmine;
2) levitamisõiguste omandamine, nt mitteriiklike Euroopa filmide miinimumgarantiide tagamisega, ja/või
3) mitteriiklike Euroopa filmide valmistamiskulud (esituskoopiate valmistamine, dubleerimine ja subtii
trimine), teabe- ja reklaamikulud.
Et film oleks abikõlblik, ei tohi selle esimene autoriõigus olla väljastatud enne 2007. aastat.
1. ja 2. tegevus
Tegevuste suurim kestus on 30 kuud.
Tegevuste kohustuslik algus on 1. augustil 2011 ja lõpp 1. veebruaril 2014.
3. tegevus
Tegevuste suurim kestus on 42 kuud.
(1) ELT L 327, 24.11.2006, lk 12.
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Tegevuste kohustuslik algus on 1. veebruaril 2011 ja lõpp 1. augustil 2014.

Reinvesteerimise taotlused tuleb saata asutusele järgmises tabelis toodud kuupäevadeks:

Moodul

Projekti kuupäevad

Reinvesteerimise projekti esitamise
kuupäev

Kulude abikõlblikkuse
periood

1. Kaastootmine

Kaastootmise lepingu tohib
sõlmida alates 1. august 2011

3 kuu jooksul alates kaastootmise
lepingu sõlmimisest ja hiljemalt
1. oktoober 2012

1. august 2011 kuni
1. veebruar 2014

2. Miinimumgarantii

Levituslepingu/litsentsilepingu
tohib sõlmida alates 1. august
2011

3 kuu jooksul alates levituslepin
gu/litsentsilepingu
sõlmimisest
(aktsepteeritakse nii lepingu lühikui ka pikka vormi) ja hiljemalt
1. oktoober 2012

1. august 2011 kuni
1. veebruar 2014

3. Teabe- ja
reklaamikulud

Filmi esilinastus riigi territoo
riumil võib toimuda alates
1. august 2011 ja hiljemalt
1. oktoober 2013

Hiljemalt riigi territooriumil filmi
esilinastuse päeval ja hiljemalt
1. oktoober 2012

1. veebruar 2011 kuni
1. august 2014

4. Toetuse määramise kriteeriumid
Toetusfond määratakse abikõlblikele Euroopa levitajatele, lähtudes taotleja riigiväliste Euroopa filmide levi
tamise eest saadud piletituludest vastaval aastal (2010).

Potentsiaalse fondi suurus arvutatakse lähtudes kindlaksmääratud summast abikõlbliku pileti kohta. Kui
konkursikutse raames loodud fondide summa ületab 20 miljonit EUR, vähendatakse proportsionaalselt
kõiki potentsiaalseid fonde.

Olemasolevate rahaliste vahendite raames arvestatakse fondi suurus abikõlbliku riigi kohta paikapandud
summast lähtudes.

Toetus on levitajatele kättesaadav potentsiaalse toetusfondi (fondi) vormis edaspidisteks investeeringuteks
uutesse riigivälistesse Euroopa filmidesse.

Fondi saab reinvesteerida

1) uute mitteriiklike Euroopa filmide tootmisse (nt filmid, mille tootmine ei ole lõpetatud reinvesteerimise
taotluse esitamise tähtajaks);

2) uute mitteriiklike Euroopa filmide minimaalsetesse levitustagatistesse;

3) levituskuludesse, sh uute mitteriiklike Euroopa filmide teabe- ja reklaamikuludesse.

5. Eelarve
Suurim eelarve on 18 314 675 EUR.

Rahastamine toimub toetuse vormis. Komisjoni rahaline toetus ei tohi ületada 40 %, 50 % või 60 % arves
seminevate kulude kogusummast. Toetuse suurim summa puudub.
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Täitevasutusel on õigus jätta osa kasutada olevatest rahalistest vahenditest määramata.
6. Taotluste esitamise tähtaeg
Potentsiaalse toetusfondi loomise ettepanekud peavad olema saadetud (postitempli kuupäev) hiljemalt
17. juunil 2011:
Potentsiaalifondi reinvesteerimise ettepanekud tuleb saata iga mooduli jaoks tabelis märgitud kuupäevaks,
kuid hiljemalt 1. oktoobril 2012 (postitempli kuupäev).
Taotlused tuleb saata järgmisel aadressil:
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Vastu võetakse ainult ametlikul avaldusvormil esitatud avaldused, mille on nõuetekohaselt allkirjastanud isik,
kes on volitatud võtma taotluse esitanud asutuse nimel õiguslikult siduvaid kohustusi. Ümbrikul peab olema
selge märge:
MEDIA — Distribution EACEA/01/11 — Automatic Cinema
Faksi või e-postiga saadetud taotlusi vastu ei võeta.
7. Üksikasjalik teave
Üksikasjalik juhend koos taotlusvormidega on järgmisel internetiaadressil:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/index_en.htm
Taotlus tuleb esitada ettenähtud vormil ja peab sisaldama nõutud teavet ning lisasid.
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