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MEDIA 2007 – KŪRIMAS, PLATINIMAS, REKLAMAVIMAS IR MOKYMAS
Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/01/11
Parama Europos filmų tarpnacionaliniam platinimui – „automatinė“ pagalbos schema 2011 m.
(2011/C 121/24)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas remiantis 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 2007) (1)
įgyvendinimo.
Vienas iš programos tikslų – skatinti ir remti didesnio masto tarpvalstybinį naujausių Europos filmų
platinimą, suteikiant platintojams lėšų pagal jų veiklą rinkoje. Šias lėšas jie turi investuoti į naujus ne
platinimo šalyje pagamintus Europos filmus.
Šia pagalbos sistema taip pat siekiama skatinti filmų gamybos ir platinimo sektoriuose veikiančių įmonių
ryšius, tokiu būdu gerinant Europos įmonių bendradarbiavimą ir konkurencingumą Europos filmų rinkoje.
2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Šis kvietimas teikti pasiūlymus skirtas Europos bendrovėms, kurios platina Europos filmus ir kurios savo
veikla prisideda prie MEDIA programos tikslų siekimo, kaip nurodyta Tarybos sprendime.
Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš šių šalių:
— 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse,
— EEE šalyse, Šveicarijoje arba Kroatijoje.
3. Reikalavimus atitinkanti veikla
„Automatinę“ pagalbos schemą sudaro du etapai:
— Galimo paramos fondo sudarymas: fondo suma proporcinga programoje dalyvaujančiose šalyse atitin
kamais metais (2010 m.) parduotų bilietų į ne platinimo šalyje pagamintus Europos filmus skaičiui,
neviršija nustatytos maksimalios vienam filmui skiriamos sumos ir nustatoma kiekvienai šaliai atskirai.
— Galimo paramos fondo lėšų reinvestavimas: gautas lėšas įmonė iki 2012 m. spalio 1 d. turi reinvestuoti į
3 modulius (3 rūšių veiksmus), būtent į:
1) bendrą nenacionalinių Europos filmų gamybą;
2) nenacionalinių Europos filmų platinimo teisių įsigijimą, pavyzdžiui, pasinaudojant minimaliomis
garantijomis; ir (arba)
3) nenacionalinių Europos filmų leidybos (kopijų, dubliavimo ir subtitravimo), pardavimo skatinimo ir
reklamos išlaidas.
Remiami tik filmai, kurių pirminės autorių teisės įgytos ne anksčiau kaip 2007 m.
1 ir 2 punkte nurodyti veiksmai:
Ilgiausia veiksmų trukmė – 30 mėnesių.
Veiksmus privaloma pradėti iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. ir užbaigti iki 2014 m. vasario 1 d.
3 punkte nurodyti veiksmai:
Ilgiausia veiksmų trukmė – 42 mėnesiai.
(1) OL L 327, 2006 11 24, p. 12.
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Veiksmus privaloma pradėti iki 2011 m. vasario 1 d. ir užbaigti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.
Reinvestavimo paraiškas agentūrai reikia atsiųsti laikantis šioje lentelėje nurodytų terminų.

Projekto datos

Galutinis reinvestavimo projekto
pateikimo terminas

Tinkamų finansuoti išlaidų
periodas

1. Bendra gamyba

Bendros gamybos sutartis turi
būti pasirašyta ne anksčiau
kaip 2011 m. rugpjūčio 1 d.

Per 3 mėnesius nuo bendros
gamybos sutarties pasirašymo, bet
ne vėliau kaip 2012 m. spalio 1 d.

Nuo 2011 m. rugpjūčio
1 d. iki 2014 m.
vasario 1 d.

2. Minimali garantija

Platinimo
sutartis/licencijos
sutartis turi būti pasirašyta
ne anksčiau kaip 2011 m.
rugpjūčio 1 d.

Per 3 mėnesius nuo platinimo
sutarties/licencijos sutarties (sutartis
gali būti ir trumpos, ir ilgos
formos) pasirašymo, bet ne vėliau
kaip 2012 m. spalio 1 d.

Nuo 2011 m. rugpjūčio
1 d. iki 2014 m.
vasario 1 d.

3. Pardavimo skatinimo
ir reklamos išlaidos

Pirmą kartą programos šalies
kino teatre filmas gali būti
rodomas ne anksčiau kaip
2011 m. rugpjūčio 1 d. ir ne
vėliau kaip 2013 m. spalio
1 d.

Ne vėliau kaip pirmojo filmo
rodymo programos šalies kino
teatre dieną ir ne vėliau kaip
2012 m. spalio 1 d.

Nuo 2011 m. vasario
1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Modulis

4. Dotacijų skyrimo kriterijai
Reikalavimus atitinkančioms Europos filmų platinimo bendrovėms potencialus fondas bus paskirstytas pagal
parduotų bilietų į ne platinimo šalyje pagamintus Europos filmus per ataskaitinį laikotarpį (2010 m.) skaičių.
Potencialus fondas bus apskaičiuojamas remiantis nustatyta suma už kiekvieną reikalavimus atitinkantį
parduotą bilietą. Jei pagal šį kvietimą teikti paraiškas gautos lėšos viršys 20 mln. EUR sumą, kiekvienas
potencialus fondas bus atitinkamai sumažintas.
Atsižvelgiant į turimas biudžeto lėšas, potencialus fondas bus apskaičiuojamas remiantis kiekvienai šaliai
nustatyta suma.
Parama bus teikiama kaip potencialus fondas (toliau – fondas), kurį platintojai turi investuoti į naujausius ne
platinimo šalyje pagamintus Europos filmus.
Paramos fondo lėšas galima reinvestuoti į:
1) naujus ne platinimo šalyje gaminamus Europos filmus (pavyzdžiui, filmų, kurie paraiškos padavimo metu
dar neužbaigti);
2) naujausių nenacionalinių Europos filmų minimalias platinimo garantijas;
3) naujausių nenacionalinių Europos filmų platinimo (pardavimo skatinimo ir reklamos) išlaidų padengimą.
5. Biudžetas
Bendra biudžeto suma – 18 314 675 EUR.
Finansinė parama teikiama kaip subsidija. Finansinė Komisijos parama negali viršyti 40 proc., 50 proc. arba
60 proc. visų remtinų išlaidų. Paramos didžiausia suma nenustatyta.
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Vykdomoji įstaiga pasilieka teisę neskirti visų turimų lėšų.
6. Galutinė paraiškų pateikimo data
Pasiūlymus potencialaus fondo sukūrimui reikia atsiųsti ne vėliau kaip 2011 m. birželio 17 d. (pašto spaudo
data).
Galimo paramos fondo lėšų reinvestavimo pasiūlymus siųskite laikydamiesi lentelėje nurodytų moduliams
nustatytų terminų (galioja pašto spaudo data) ne vėliau kaip 2012 m. spalio 1 d.
Pasiūlymus siųskite šiuo adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Priimamos tik paraišką teikiančios bendrovės vardu teisiškai įsipareigoti galinčio asmens pasirašytos užpil
dytos oficialios paraiškos anketos. Ant voko būtina aiškiai užrašyti:
MEDIA 2007 — Distribution EACEA/01/11 — Automatic cinema
Faksu arba elektroniniu paštu paraiškos nepriimamos.
7. Išsami informacija
Visą paraiškos pildymo gairių tekstą ir paraiškų formas galima rasti internete šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
Paraiškos turi būti pateiktos nustatyta forma, jose turi būti visa reikalaujama informacija ir priedai.
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