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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
AICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS – EACEA/30/11
MEDIA 2007 – Atbalsts Eiropas filmu starptautiskai izplatīšanai – “Selektīva” shēma 2012
(2011/C 285/13)
1. Mērķi un apraksts
Šis paziņojums par aicinājumu iesniegt priekšlikumus ir balstīts uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu
Nr. 1718/2006/EK (2006. gada 15. novembris) par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā
nozarē (MEDIA 2007).
Viens no saskaņā ar šo lēmumu īstenojamajiem pasākumiem ir atbalstīt Eiropas filmu starptautisku izpla
tīšanu.
“Selektīvās” shēmas mērķis ir sekmēt un atbalstīt jaunu citu Eiropas valstu filmu plašāku starptautisku
izplatīšanu, jo īpaši mudinot filmu izplatītājus investēt citu Eiropas valstu filmu popularizēšanā un pienācīgā
izplatīšanā.
Shēmas mērķis ir sekmēt arī saiknes attīstību starp ražošanas un izplatīšanas nozari, tādējādi uzlabojot citu
Eiropas valstu filmu konkurētspēju.
2. Atbilstīgie pretendenti
Šis paziņojums paredzēts Eiropas uzņēmumiem, kuru darbības vērstas uz iepriekšminētajiem mērķiem.
Pretendentiem jābūt reģistrētiem kādā no šīm valstīm:
— Eiropas Savienības 27 dalībvalstis,
— EEZ valstis,
— Šveice un Horvātija.
3. Atbilstīgās darbības
Saskaņā ar šo aicinājumu iesniegt priekšlikumus par atbilstīgām uzskata šādas darbības:
Citu valstu filmu izplatīšana kinoteātriem. Filmas galvenajam režisoram/režisoriem jābūt reģistrētiem valstīs,
kas piedalās MEDIA programmā, un lielākajai daļai filmas veidošanā iesaistīto profesionāļu jābūt no minē
tajām valstīm. Filmai jābūt nesen uzņemtai spēlfilmai, animācijas filmai vai dokumentālai filmai, kas ilgst
vairāk kā 60 minūtes un nav no valsts, kurā tā tiek izplatīta. Filmas, kuru veidošanai atvēlētais budžets
pārsniedz EUR 15 miljonus, netiek uzskatītas par atbilstīgām.
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Lai filmu uzskatītu par atbilstīgu, tās pirmās autortiesības nedrīkst būt iegūtas pirms 2008. gada.
Modulis

Projekta datumi

Izmaksu atbilstības periods

1. termiņš
(1.12.2011.)

Filmu novada kinoteātrī pirmo reizi drīkst demonstrēt sākot
no 2011. gada 1. decembra līdz 2013. gada 1. jūnijam.

No 2011. gada 1. jūnija līdz 2014. gada
1. aprīlim.

2. termiņš
(30.3.2012.)

Filmu novada kinoteātrī pirmo reizi drīkst demonstrēt sākot
no 2012. gada 30. marta līdz 2013. gada 30. septembrim.

No 2011. gada 30. septembra līdz 2014.
gada 30. jūlijam.

3. termiņš
(29.6.2012.)

Filmu novada kinoteātrī pirmo reizi drīkst demonstrēt sākot
no 2012. gada 29. jūnija līdz 2013. gada 29. decembrim.

No 2011. gada 29. decembra līdz 2014.
gada 29. oktobrim.

4. Atbalsta piešķiršanas kritēriji
Atbalsts tiks sniegts jaunu citu Eiropas valstu filmu izplatīšanai, piemēram, kopēšanai un popularizēšanai,
kuru veidošanas budžets nepārsniedz EUR 15 miljonus vismaz piecu izplatītāju grupējumiem, ja filmas
budžets nepārsniedz EUR 3 miljonus, bet ja filmas budžets ir no EUR 3 līdz 15 miljoniem – vismaz septiņu
izplatītāju grupējumiem.
Pēc atbalsta piešķiršanas kritērijiem izraudzīsies grupējumus ar augstāko vērtējumu, ņemot vērā:
— atbilstīgo izplatītāju skaitu,
— filmas veidošanas izmaksas,
— filmas izcelsmes valsti,
— filmas veidu,
— tirdzniecības aģenta/režisora kā koordinatora klātbūtni un viņa/viņas tautību.
5. Budžets
Saskaņā ar 2012. finanšu gadam pieejamo finansējumu kopējais pieejamais budžets ir EUR 12 250 000.
Finanšu ieguldījums būs dotācija. Piešķirtais finanšu ieguldījums nekādā gadījumā nepārsniegs 50 % no
atbilstīgajām izmaksām.
Maksimālais piešķīrums būs EUR 150 000 vienai filmai no katras valsts.
Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visu pieejamo finansējumu.
6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pieteikumu nosūtīšanas termiņš ir 2011. gada 1. decembris, 2012. gada 30. marts un 2012. gada 29. jūnijs.
Elektronisko veidlapu pieteikumus jāiesniedz tiešsaistē attiecīgajā termiņā pirms plkst.12.00 CET/CEST (pēc
Centrāleiropas laika/Centrāleiropas vasaras laika, pirms pusdienslaika pēc Briseles laika).
Oficiālajam pieteikumam jābūt datētam, un uz tā jābūt tās personas paraksta oriģinālam, kura ir pilnvarota
uzņemties juridiskas saistības pretendenta organizācijas vārdā.
Pieteikuma dokumentācijas komplektā, kurā iekļautas visas pieteikuma veidlapas un pielikumi (kā minēts
norādījumos) ir skaidri jānorāda:
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MEDIA 2007 — Distribution EACEA/30/11 — Selective cinema
un attiecīgajā termiņā jānosūta uz šo adresi:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Pieteikumi, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, tiks noraidīti.
7. Pilna informācija
Norādījumi, pieteikumu veidlapas un elektroniskās veidlapas ir pieejamas šādā interneta adresē:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Pieteikumus jāiesniedz, izmantojot paredzētās veidlapas, un tajos jābūt iekļautiem visiem pielikumiem un
visai pieprasītajai informācijai.
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