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MEDIA 2007 — ONTWIKKELING, DISTRIBUTIE, PROMOTIE EN OPLEIDING
Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/01/11
Steun voor de transnationale distributie van Europese films — Het „automatische” programma
2011
(2011/C 121/24)
1. Doelstellingen en beschrijving
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de invoering van een programma ter onder
steuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007) (1).
Een van de doelstellingen van het programma is het bevorderen en steunen van de bredere transnationale
distributie van recente Europese films door het verschaffen van financiële middelen aan distributeurs, op
basis van hun prestaties in de markt, ten behoeve van verdere investeringen in nieuwe, niet-nationale
Europese films.
Met het programma wordt eveneens beoogd om verbanden tussen de productie- en distributiesectoren te
leggen en uit te bouwen, waardoor het marktaandeel van Europese films en het concurrentievermogen van
Europese bedrijven verbetert.
2. In aanmerking komende gegadigden
Deze oproep richt zich op Europese bedrijven die gespecialiseerd zijn in de distributie van Europese films
bestemd voor vertoning in de bioscoop, en wier activiteiten een bijdrage leveren aan het bereiken van de
voornoemde doelstellingen van het MEDIA-programma zoals beschreven in het besluit van de Raad.
Gegadigden moeten zijn gevestigd in een van de volgende landen:
— de 27 landen van de Europese Unie,
— de EER-landen, Zwitserland en Kroatië.
3. In aanmerking komende activiteiten
Het „automatische” steunprogramma bestaat uit twee fasen:
— Vorming van een potentieel kapitaalfonds, in verhouding met het aantal verkochte entreebewijzen voor
niet-nationale Europese films in landen die deelnemen aan het programma in het referentiejaar (2010),
met een vastgestelde bovengrens per film en per land;
— Herinvestering van het potentiële kapitaalfonds: aldus gegenereerd door elk bedrijf, moet dit fonds op
uiterlijk 1 oktober 2012 opnieuw geïnvesteerd zijn in 3 modules (3 soorten activiteiten):
1. de coproductie van niet-nationale Europese films;
2. de verwerving van distributierechten, bijvoorbeeld door middel van minimumgaranties, van nietnationale Europese films; en/of
3. editing- (prints, nasynchronisatie en ondertiteling), promotie- en publiciteitskosten voor niet-nationale
Europese films.
Om in aanmerking te komen mogen de oorspronkelijke auteursrechten van de film niet vóór 2007
verworven zijn.
Activiteiten in module 1 & 2:
De maximale duur van de activiteiten is 30 maanden;
De activiteiten moeten aanvangen op 1 augustus 2011 en eindigen op 1 februari 2014.
Activiteiten in module 3:
De maximale duur van de activiteiten is 42 maanden.
(1) PB L 327 van 24.11.2006, blz. 12.
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De activiteiten moeten aanvangen op 1 februari 2011 en eindigen op 1 augustus 2014.
Herinvesteringsaanvragen moeten uiterlijk op de in onderstaande tabel aangegeven data naar het Agentschap
zijn verzonden.

Projectdata

Uiterste datum voor indiening van het
herinvesteringsproject

Periode voor in aanmer
king komende kosten

1. Coproductie

Het contract voor coproductie
kan vanaf 1 augustus 2011
worden getekend

Binnen 3 maanden vanaf onder
tekening van het coproductiecon
tract tot uiterlijk 1 oktober 2012

Van 1 augustus 2011
tot 1 februari 2014

2. Minimumgarantie

Het distributiecontract/de li
centieovereenkomst kan vanaf
1 augustus 2011 worden ge
tekend

Binnen 3 maanden vanaf onder
tekening van het distributiecon
tract/de licentieovereenkomst (zo
wel Deal Memo als Long Form
Agreement worden aanvaard) tot
uiterlijk 1 oktober 2012

Van 1 augustus 2011
tot 1 februari 2014

3. P&R-kosten

De release van de film op het
grondgebied
kan
vanaf
1 augustus 2011 plaatsvin
den, maar uiterlijk op
1 oktober 2013

Uiterlijk op de dag van de release
van de film op het grondgebied,
maar niet later dan 1 oktober
2012

Van 1 februari 2011
tot 1 augustus 2014

Module

4. Toekenningscriteria
Een potentieel kapitaalfonds wordt toegekend aan in aanmerking komende Europese distributiebedrijven op
grond van het aantal toegangskaart voor niet-nationale Europese films die de aanvrager in het referentiejaar
(2010) heeft gerealiseerd.
Het potentiële kapitaalfonds wordt berekend op basis van een vast bedrag per in aanmerking komend
entreebewijs. Indien in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen voor in totaal meer dan
20 miljoen EUR fondsen worden gevormd, zal elk potentieel kapitaalfonds evenredig worden verminderd.
Binnen de grenzen van de beschikbare budgettaire middelen wordt het potentiële kapitaalfonds berekend op
basis van een vast bedrag per in aanmerking komend toegangskaart.
De steunmaatregel heeft de vorm van een potentieel fonds (het „fonds”) en staat ter beschikking van
distributeurs die verdere investeringen doen in recente niet-nationale Europese films.
Het fonds kan opnieuw worden geïnvesteerd:
1. in de productie van nieuwe niet-nationale Europese films (te weten films die op de datum van aanvraag
van nieuwe financiering nog niet klaar zijn);
2. ten behoeve van minimumdistributiegaranties voor recente niet-nationale Europese films;
3. in de tegemoetkoming van distributiekosten, te weten P&R (promotie en reclame) voor recente nietnationale Europese films.
5. Beschikbare begroting
Het beschikbare budget bedraagt 18 314 675 EUR.
De toegekende financiële bijdrage is een subsidie. De financiële bijdrage van de Commissie kan niet meer
bedragen dan 40 %, 50 % of 60 % van de totale in aanmerking komende. Er is geen maximumbedrag
vastgesteld.
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Het Agentschap behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare fondsen toe te kennen.
6. Uiterste datum voor het indienen van voorstellen
Voorstellen voor de „opbouw” van een potentieel kapitaalfonds moeten uiterlijk op 17 juni 2011 (datum
poststempel) gezonden worden.
Zend voorstellen voor „herinvestering” van het potentiële kapitaalfonds binnen de voor elke module in
bovenstaande tabel aangegeven termijn, en uiterlijk op 1 oktober 2012 (datum poststempel geldt als bewijs).
Voorstellen moeten naar het volgende adres worden gezonden:
Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA)
Dhr. Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Bourgetlaan 1
1140 Brussel
BELGIË
Alleen aanvragen die met gebruikmaking van het officiële aanvraagformulier zijn ingediend, en die naar
behoren ondertekend zijn door de persoon die het recht heeft om, namens de aanvragende organisatie,
juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan, worden aanvaard. Op de envelop moet duidelijk vermeld
worden:
MEDIA 2007 — Distribution EACEA/01/11 — Automatic cinema
Aanvragen die per fax worden ingestuurd, worden geweigerd.
7. Uitvoerige informatie
Alle gedetailleerde richtlijnen en de aanvraagformulieren zijn te vinden op het volgende internetadres:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
Aanvragen moeten voldoen aan alle voorwaarden van de richtlijnen, worden ingediend op de verstrekte
formulieren en bevatten alle informatie en bijlagen zoals aangegeven in de volledige tekst van deze oproep.
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