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EURÓPSKA KOMISIA
VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA/30/11
MEDIA 2007 – Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – tzv. „Selektívny“ systém
2012
(2011/C 285/13)
1. Ciele a opis
Oznámenie o výzve na predkladanie návrhov sa zakladá na rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho
sektoru (MEDIA 2007).
Jedným z opatrení, ktoré sa má vykonať podľa tohto rozhodnutia, je podpora nadnárodnej distribúcie
európskych filmov.
Cieľom tzv. selektívneho systému je povzbudiť a podporiť rozsiahlejšiu nadnárodnú distribúciu nových,
iných ako národných európskych filmov tak, že distribútorov filmov na premietanie podnecuje najmä na
investovanie do propagácie a náležitej distribúcie európskych filmov, ktoré nemajú domáci charakter.
Cieľom tohto systému je aj podporovať rozvoj prepojení medzi výrobným a distribučným sektorom, a tým
zvýšiť konkurencieschopné postavenie európskych filmov, ktoré nemajú národný charakter.
2. Oprávnení žiadatelia
Oznámenie je určené európskym spoločnostiam, ktorých činnosti prispievajú k uvedeným cieľom.
Uchádzači musia mať sídlo v jednej z týchto krajín:
— 27 krajín Európskej únie,
— krajiny EHP,
— Švajčiarsko a Chorvátsko.
3. Oprávnené činnosti
V rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sú oprávnené tieto činnosti:
Distribúcia filmov na premietanie (kiná), ktoré nemajú národný charakter. Film musí byť majoritne vyrobený
výrobcom/výrobcami, ktorý/í má/majú sídlo v krajinách zúčastňujúcich sa na programe MEDIA a pripravený
za významnej účasti odborníkov z týchto krajín. Film musí byť novým hraným, animovaným alebo doku
mentárnym dielom s dĺžkou viac ako 60 minút, ktoré pochádza z inej krajiny ako je distribučná krajina.
Medzi oprávnené nepatria filmy s výrobným rozpočtom prevyšujúcim 15 mil. EUR.
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Film možno považovať za oprávnený v prípade, ak prvé autorské práva na tento film nepochádzajú spred
roku 2008.
Modul

Dátum projektu

Obdobie oprávnenosti nákladov

Lehota 1
(1.12.2011)

Prvé uvedenie filmu v kinách v danej krajine sa má usku
točniť najskôr 1. decembra 2011 a najneskôr 1. júna 2013.

Od 1. júna 2011 do 1. apríla 2014

Lehota 2
(30.3.2012)

Prvé uvedenie filmu v kinách v danej krajine sa má usku
točniť najskôr 30. marca 2012 a najneskôr 30. septembra
2013.

Od 30. septembra 2011 do 30. júla
2014

Lehota 3
(29.6.2012)

Prvé uvedenie filmu v kinách v danej krajine sa má usku
točniť najskôr 29. júna 2012 a najneskôr 29. decembra
2013.

Od 29. decembra 2011 do 29. októbra
2014

4. Kritériá udelenia grantu
Podpora sa udelí pre distribúciu, t. j. tlač a reklamu (P&A, prints and advertising) pre nové európske filmy,
ktoré nemajú národný charakter, s maximálnym rozpočtom na výrobu vo výške 15 mil. EUR, a to zosku
peniu najmenej piatich distribútorov v prípade filmov s rozpočtom nižším ako 3 mil. EUR a najmenej
siedmim distribútorom v prípade filmov s rozpočtom v rozsahu od 3 do 15 mil. EUR.
Kritériá udelenia podpory sa premietnu vo výsledku výberu takýchto zoskupení s najvyšším skóre, ktoré
zohľadňuje:
— počet oprávnených distribútorov,
— výrobné náklady filmu,
— pôvod filmu,
— druh filmu,
— prítomnosť predávajúceho agenta/producenta ako koordinátora, ako aj jeho/jej národnosť.
5. Rozpočet
Celkový dostupný rozpočet je 12 250 000 EUR, v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov pre
rozpočtový rok 2012.
Finančný príspevok bude vo forme grantu. Pridelený finančný príspevok v žiadnom prípade neprekročí
50 % oprávnených nákladov.
Maximálny udelený príspevok bude vo výške 150 000 EUR na jeden film a na krajinu.
Agentúra si vyhradzuje právo na nepridelenie všetkých dostupných finančných prostriedkov.
6. Lehota na predkladanie žiadostí
Konečný termín na zasielanie žiadostí je 1. decembra 2011, 30. marca 2012 a 29. júna 2012.
Elektronické formuláre žiadostí sa musia predkladať online v príslušnej lehote na predkladanie žiadostí do
12.00 hod. SEČ (poludnie, bruselského času).
Musia sa použiť iba žiadosti podané na oficiálnom formulári žiadosti, riadne podpísané osobou, ktorá je
oprávnená právne zastupovať žiadajúcu organizáciu.
Na obálke s dokumentáciou žiadosti obsahujúcou všetky formuláre žiadosti a prílohy, ako sa uvádza
v usmerneniach, musí byť jasne uvedené:
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MEDIA 2007 — Distribution EACEA/30/11 — Selective cinema
a musí sa v príslušnej lehote na predkladanie žiadostí zaslať na túto adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Žiadosti zaslané faxom alebo elektronickou poštou budú zamietnuté.
7. Ďalšie informácie
Usmernenia spolu s formulármi žiadostí a elektronickými formulármi sa nachádzajú na tejto internetovej
adrese:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Žiadosti sa musia podávať na poskytnutých formulároch a musia obsahovať všetky požadované informácie
a prílohy.
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