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V
(Nuomonės)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EACEA/30/11
MEDIA 2007 – Parama tarptautiniam Europos filmų platinimui – 2012 m. atrankinė paramos
schema
(2011/C 285/13)
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)
įgyvendinimo.
Viena iš šiame sprendime numatytų priemonių – remti tarptautinį Europos filmų platinimą.
Atrankinės schemos tikslas – skatinti ir remti naujausių nenacionalinių Europos filmų tarptautinį platinimą,
raginant kino teatrams filmus teikiančius platintojus visų pirma investuoti į ne šalies viduje sukurtų Europos
filmų propagavimą ir atitinkamą platinimą.
Schema taip pat skirta skatinti gamybos ir platinimo sektorių ryšius ir didinti nenacionalinių Europos filmų
konkurencingumą.
2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Šis kvietimas teikti paraiškas skirtas Europos bendrovėms, kurių veikla susijusi su pirmiau išvardytais tikslais.
Pareiškėjai turi būti įsteigę įmonę vienoje iš šių šalių:
— vienoje iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių,
— vienoje iš EEE šalių,
— Šveicarijoje arba Kroatijoje.
3. Remtina veikla
Pagal šį kvietimą teikti paraiškas remtina ši veikla:
nenacionalinių meninių filmų platinimas kino teatrams. Didžiąją filmo gamybos dalį turi sudaryti prodiu
serių, įsisteigusių MEDIA programoje dalyvaujančiose šalyse, produkcija, taip pat daugiausia filmo kūrėjų turi
būti šių šalių profesionalai. Meninis, animacinis arba dokumentinis filmas turi būti naujas, daugiau kaip 60
minučių trukmės ir sukurtas kitoje nei platinama šalyje. Filmai, kurių gamybos biudžetas viršija 15 milijonų
EUR, neremiami.
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Remiami tik filmai, kurių pirminės autorių teisės įgytos ne anksčiau kaip 2008 m.
Modulis

Projekto datos

Tinkamų finansuoti išlaidų periodas

1 terminas
(2011 12 1)

Pirmą kartą programos šalies kino teatre filmas turėtų būti
rodomas ne anksčiau kaip 2011 m. gruodžio 1 d. ir ne
vėliau kaip 2013 m. birželio 1 d.

Nuo 2011 m. birželio 1 d. iki 2014 m.
balandžio 1 d.

2 terminas
(2012 3 30)

Pirmą kartą programos šalies kino teatre filmas turėtų būti
rodomas ne anksčiau kaip 2012 m. kovo 30 d. ir ne vėliau
kaip 2013 m. rugsėjo 30 d.

Nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. iki 2014 m.
liepos 30 d.

3 terminas
(2012 6 29)

Pirmą kartą programos šalies kino teatre filmas turėtų būti
rodomas ne anksčiau kaip 2012 m. birželio 29 d. ir ne
vėliau kaip 2013 m. gruodžio 29 d.

Nuo 2011 m. gruodžio 29 d. iki 2014 m.
spalio 29 d.

4. Vertinimo kriterijai
Parama skiriama naujų nenacionalinių Europos filmų, kurių gamybos biudžetas neviršija 15 milijonų EUR
platinimui (t. y. spaudai ir reklamai). Platintojų grupes turi sudaryti mažiausiai penki platintojai, kai filmo
biudžetas neviršija 3 milijonų EUR, arba mažiausiai septyni platintojai, kai filmo biudžetas yra nuo 3 iki 15
milijonų EUR.
Taikant dotacijų skyrimo kriterijus bus atrinktos didžiausią balų skaičių surinkusios grupės, atsižvelgiant į:
— reikalavimus atitinkančių platintojų skaičių,
— filmo gamybos išlaidas,
— filmo kilmę,
— filmo žanrą,
— pardavimo agento/prodiuserio kaip koordinatoriaus dalyvavimą ir jo/jos tautybę.
5. Biudžetas
Atsižvelgiant į 2012 finansiniais metais turėsimas lėšas, bendras biudžetas yra 12 250 000 EUR.
Finansinė parama bus teikiama kaip dotacija. Finansinės paramos suma jokiu būdu negali viršyti 50 proc.
visų remtinų išlaidų.
Dotacija vienam filmui vienai valstybei neviršys 150 000 EUR.
Agentūra pasilieka teisę nepaskirstyti visų turimų lėšų.
6. Galutinė paraiškų pateikimo data
Paraiškų išsiuntimo terminai – 2011 m. gruodžio 1 d., 2012 m. kovo 30 d. ir 2012 m. birželio 29 d.
Elektronines paraiškos formas būtina pateikti internetu iki atitinkamos galutinės paraiškų pateikimo dienos
12 val. Vidurio Europos laiku (Vidurio Europos vasaros laiku) (vidurdienio, Briuselio laiku).
Turi būti naudojamos oficialios paraiškos formos, kurias turi pasirašyti paraišką teikiančios bendrovės vardu
teisiškai įsipareigoti galintis asmuo.
Kaip nurodyta gairėse, ant paraiškos dokumentų paketo, kurį sudaro paraiškos formos ir priedai, būtina
aiškiai užrašyti:
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MEDIA 2007 — Distribution EACEA/30/11 — Selective cinema
ir jį iki nurodyto termino išsiųsti adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faksu ar elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos nepriimamos.
7. Išsami informacija
Išsamias paraiškos pildymo gaires ir elektronines formas galima rasti internete šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Paraiškos turi būti pateiktos nustatyta forma, jose turi būti visa reikalaujama informacija ir priedai.
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