C 285/20

DA

Den Europæiske Unions Tidende

V
(Øvrige meddelelser)

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

EUROPA-KOMMISSIONEN
INDKALDELSE AF FORSLAG — EACEA/30/11
MEDIA 2007 — Støtte til grænseoverskridende distribution af europæiske film — den »selektive«
støtteordning 2012
(2011/C 285/13)
1. Mål og beskrivelse
Denne meddelelse om indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor
(MEDIA 2007).
En af de foranstaltninger, som skal gennemføres i henhold til denne afgørelse, er at støtte grænseover
skridende distribution af europæiske film.
Målet med den »selektive« støtteordning er at fremme og støtte en større grænseoverskridende distribution af
nye europæiske film uden for produktionslandet ved at tilskynde navnlig biografdistributører til at investere
i fremme og tilstrækkelig distribution af europæiske film uden for produktionslandet.
Ordningen tager også sigte på at tilskynde til etablering af kontakter mellem produktions- og distributions
sektoren og derved forbedre de europæiske films konkurrencestilling uden for produktionslandet.
2. Krav til ansøgere
Denne meddelelse er henvendt til europæiske selskaber, hvis virksomhed bidrager til at realisere ovenstående
mål.
Ansøgerne skal være etableret i et af følgende lande:
— de 27 EU-medlemsstater
— EØS-landene
— Schweiz og Kroatien
3. Støtteberettigede aktiviteter
Følgende aktiviteter er støtteberettigede i forbindelse med denne indkaldelse af forslag:
Biografdistribution af en spillefilm uden for produktionslandet. Filmen skal hovedsageligt været produceret
af en eller flere producent(er), som er etableret i lande, der deltager i MEDIA-programmet, og skal være
fremstillet ved hjælp af en væsentlig andel af fagfolk fra disse lande. Filmen skal være et relativt nyt værk
(fiktion, animation eller dokumentar) af mere end 60 minutters varighed og fra et land, der er forskelligt fra
distributionslandet. Film med et produktionsbudget på over 15 mio. EUR kommer ikke i betragtning.
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Støtteberettigede film må ikke have været ophavsretligt beskyttet før 2008.
Modul

Projektdatoer

Periode for støtteberettigede omkostninger

Tidsfrist 1
(1.12.2011)

Den første biograflancering af filmen i territoriet må tidligst
finde sted den 1. december 2011 og senest den 1. juni 2013

Fra den 1. juni 2011 til den 1. april
2014

Tidsfrist 2
(30.3.2012)

Den første biograflancering af filmen i territoriet må tidligst
finde sted den 30. marts 2012 og senest den 30. september
2013

Fra den 30. september 2011 til den
30. juli 2014

Tidsfrist 3
(29.6.2012)

Den første biograflancering af filmen i territoriet må tidligst
finde sted den 29. juni 2012 og senest den 29. december
2013

Fra den 29. december 2011 til den
29. oktober 2014

4. Tildelingskriterier
Der bevilges støtte til distribution (dvs. kopier og reklamematerialer) af relativt nye europæiske film uden for
produktionslandet med et budget på højst 15 mio. EUR til sammenslutninger af mindst fem distributører i
tilfælde af film, hvis budget er under 3 mio. EUR, og mindst syv distributører i tilfælde af film, hvis budget
er på mellem 3 mio. EUR og 15 mio. EUR.
Tildelingskriterierne fører til udvælgelse af de sammenslutninger, der har det højeste antal point ved
medregning af:
— antallet af støtteberettigede distributører
— filmens produktionsomkostninger
— filmens oprindelse
— filmtypen
— tilstedeværelsen af salgsagenten/producenten som koordinator og hans/hendes nationalitet.
5. Budget
Det samlede budget er på 12 250 000 EUR forudsat, at der er disponible midler på budgettet for regn
skabsåret 2012.
Det finansielle bidrag ydes form af et tilskud. Det tildelte støttebeløb kan under ingen omstændigheder
overstige 50 % af de støtteberettigede omkostninger.
Det maksimale tilskud er 150 000 EUR pr. film pr. land.
Agenturet forbeholder sig ret til ikke at tildele alle de disponible midler.
6. Frist for indsendelse af ansøgninger
Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 1. december 2011, 30. marts 2012 og den 29. juni 2012.
Ansøgninger på e-formularer skal indsendes online senest kl. 12.00 CET/CEST (middag, Bruxelles-tid) på
dagen, hvor den relevante tidsfrist udløber.
Det officielle ansøgningsskema skal anvendes og behørigt underskrives af den person, som har beføjelse til
at indgå forpligtelser på ansøgerorganisationens vegne.
Ansøgningspakken med alle ansøgningsskemaerne og bilagene skal i henhold til retningslinjerne være
tydeligt mærket med følgende reference:
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og skal fremsendes til denne adresse inden for den relevante tidsfrist:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Ansøgninger, der indsendes pr. fax eller via e-mail, tages ikke i betragtning.
7. Yderligere oplysninger
Retningslinjerne og ansøgningsskemaerne samt e-formularerne findes på følgende internetadresse:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Ansøgningerne skal indgives på de relevante ansøgningsskemaer. De skal desuden indeholde alle de påkræ
vede bilag og oplysninger.

29.9.2011

