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MEDIA 2007 – Toetus Euroopa filmide rahvusvaheliseks leviks – valikuline toetus 2012
(2011/C 285/13)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Konkursikutse teate alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsus
nr 1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007).
Üks käesoleva otsuse raames rakendatav meede on Euroopa filmide rahvusvahelise levi toetamine.
Valikulise toetuse eesmärk on julgustada ja toetada uute riigiväliste Euroopa filmide ulatuslikumat rahvus
vahelist levi, eelkõige julgustades kinolevitajaid investeerima riigiväliste Euroopa filmide müügi edendamisse
ja piisavasse levitamisse.
Samuti on toetuse eesmärk julgustada tootmise ja levi vaheliste sidemete arenemist, parandades riigiväliste
Euroopa filmide konkurentsivõimet.
2. Toetuskõlblikud taotlejad
Teade on mõeldud Euroopa ettevõtjatele, kelle tegevus vastab ülalkirjeldatud eesmärkidele.
Taotlejate tegevuskoht peab olema ühes järgmistest riikidest:
— 27 Euroopa Liidu riiki;
— EMP riigid;
— Šveits ja Horvaatia.
3. Toetuskõlblik tegevus
Abikõlblik on järgmine tegevus:
Riigiväliste mängufilmide kinolevi. Filmi on valdavas osas loonud tootja/tootjad, kes on asutatud ühes
programmi MEDIA osalejariigis ning selle tootmises on märkimisväärselt osalenud programmi MEDIA
osalejariikide professionaalid. Film peab olema uus mängu-, anima- või dokumentaalfilm, pikem kui
60 minutit ja filmi ei tohi levitada riigis, kus see on toodetud. Filmid, mille tootmiseelarve on suurem
kui 15 miljonit eurot, ei ole abikõlblikud.
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Et film oleks abikõlblik, ei tohi selle esimene autoriõigus olla väljastatud enne 2008. aastat.
Moodul

Projekti kuupäevad

1. tähtpäev
(1.12.2011)

Filmi esilinastus riigi territooriumil peaks toimuma kõige
varem 1. detsembril 2011 ja hiljemalt 1. juunil 2013

1. juuni 2011 kuni 1. aprill 2014

2. tähtpäev
(30.3.2012)

Filmi esilinastus riigi territooriumil peaks toimuma kõige
varem 30. märtsil 2012 ja hiljemalt 30. septembril 2013

30. september 2011 kuni 30. juuli 2014

3. tähtpäev
(29.6.2012)

Filmi esilinastus riigi territooriumil peaks toimuma kõige
varem 29. juunil 2012 ja hiljemalt 29. detsembril 2013

29. detsember 2011 kuni 29. oktoober
2014

Kulude abikõlblikkuse periood

4. Toetuse andmise kriteeriumid
Toetus antakse sellise uue riigivälise Euroopa filmi leviks (st trükised ja reklaam), mille maksimaalne
tootmiseelarve on 15 miljonit eurot: filmidele, mille eelarve on väiksem kui 3 miljonit eurot ja neid levitab
vähemalt viiest levitajast koosnev rühmitus ja filmidele, mille eelarve on 3–15 miljonit eurot ning mida
levitab vähemalt seitse levitajat
Toetuse saajad valitakse järgmistes valdkondades kõige rohkem punkte saanud rühmitustest:
— abikõlblike levitajate arv,
— filmi tootmiskulu,
— filmi päritolu,
— filmi tüüp,
— müügiagendi/produtsendi olemasolu koordinaatorina ja tema kodakondsus.
5. Eelarve
Maksimaalne eelarve on 12 250 000 eurot olenevalt rahaliste vahendite kättesaadavusest 2012 eelarveaas
taks.
Rahaline toetus eraldatakse stipendiumina. Rahaline toetus ei ületa mitte mingil juhul 50 % toetuskõlblikest
kuludest.
Maksimaalne toetus on 150 000 eurot ühe riigi ja ühe filmi kohta.
Täitevasutusel on õigus jätta osa olemasolevatest rahalistest vahenditest määramata.
6. Taotluste esitamise tähtaeg
Taotluste saatmise tähtpäevad on 1. detsember 2011, 30. märts 2012 ja 29. juuni 2012.
Taotluse elektroonilise vormi peab saatma elektrooniliselt vastavaks tähtpäevaks enne kella 12.00 CET/CEST
(keskpäev Kesk-Euroopa aja järgi).
Tuleb kasutada ametliku taotluse vormi ja selle peab allkirjastama isik, kes on volitatud taotleva organisat
siooni nimel võtma õiguslikult siduvaid kohustusi.
Kõiki taotluse vorme ja lisasid sisaldaval paketil (vt üksikasjalik selgitus juhendis) peab olema selge märge:
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MEDIA 2007 — Distribution EACEA/30/11 — Selective cinema
Taotlus või taotluste pakett tuleb saata asjakohaseks tähtajaks järgmisel aadressil:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faksi või e-postiga saadetud taotlusi vastu ei võeta.
7. Üksikasjalik teave
Üksikasjalik juhend koos taotlusvormide ja elektrooniliste vormidega on järgmisel veebiaadressil:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Taotlus tuleb esitada ettenähtud vormil ja peab sisaldama nõutud teavet ning lisasid.
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