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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/30/11
MEDIA 2007 – Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov – „Selektivna“ shema 2012
(2011/C 285/13)
1. Cilji in opis
To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropsko avdiovizualno področje
(MEDIA 2007).
Eden od ukrepov, ki jih določa navedeni sklep, je podpora mednarodni distribuciji evropskih filmov.
Cilj „selektivne“ sheme je spodbujanje in podpora širše mednarodne distribucije novejših nenacionalnih
evropskih filmov s spodbujanjem kinematografskih distributerjev k vlaganju v promocijo in ustrezno distri
bucijo nedomačih evropskih filmov.
Cilj sheme je tudi vzpostavljanje povezav med sektorjema produkcije in distribucije, s čimer se bo izboljšal
konkurenčni položaj nenacionalnih evropskih filmov.
2. Upravičeni kandidati
To obvestilo je namenjeno evropskim podjetjem, katerih dejavnost prispeva k uresničitvi navedenih ciljev.
Kandidati morajo imeti sedež v eni od naslednjih držav:
— v eni od 27 držav članic Evropske unije,
— v državi EGP,
— v Švici ali na Hrvaškem.
3. Upravičene dejavnosti
V skladu s tem razpisom za zbiranje predlogov je upravičena naslednja dejavnost:
kinematografska distribucija nenacionalnega celovečernega igranega filma. Film mora(jo) v večini producirati
producent(-i) s sedežem v državah, ki sodelujejo v programu MEDIA, pri njegovem nastanku pa mora biti
razvidno močno sodelovanje strokovnjakov iz stroke iz navedenih držav. Upravičeni so novejši igrani,
animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut in prihajajo iz druge države, kot je država
distribucije. Filmi, katerih produkcijski proračun je višji od 15 milijonov EUR, niso upravičeni.

29.9.2011

29.9.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 285/21

Film izpolnjuje pogoje, če prve avtorske pravice v zvezi z njim niso začele veljati pred letom 2008.
Modul

Datumi projekta

Obdobje upravičenosti stroškov

Rok 1
(1.12.2011)

Film se mora v območnih kinematografih prvič predvajati
med 1. decembrom 2011 in 1. junijem 2013.

Od 1. junija 2011 do 1. aprila 2014

Rok 2
(30.3.2012)

Film se mora v območnih kinematografih prvič predvajati
med 30. marcem 2012 in 30. septembrom 2013.

Od 30. septembra 2011 do 30. julija
2014

Rok 3
(29.6.2012)

Film se mora v območnih kinematografih prvič predvajati
med 29. junijem 2012 in 29. decembrom 2013.

Od 29. decembra 2011 do 29. oktobra
2014

4. Merila za dodelitev
Podpora bo dodeljena za distribucijo, tj. promocijo in oglaševanje, novejših nenacionalnih evropskih filmov
z največ 15 milijonov EUR proračuna za produkcijo, in sicer združenjem z najmanj petimi distributerji za
filme, katerih proračun je nižji od 3 milijonov EUR, in z najmanj sedmimi distributerji za filme, katerih
proračun znaša med 3 in 15 milijoni EUR.
Na podlagi meril za dodelitev bodo izbrane skupine z najvišjim številom točk ob upoštevanju:
— števila upravičenih distributerjev,
— produkcijskih stroškov filma,
— porekla filma,
— vrste filma,
— prisotnosti prodajnega posrednika/producenta kot koordinatorja in njegovega državljanstva.
5. Proračun
Skupna razpoložljiva sredstva znašajo 12 250 000 EUR, pri čemer so upoštevana razpoložljiva proračunska
sredstva za leto 2012.
Finančni prispevek bo dodeljen v obliki subvencije. Dodeljena finančna podpora v nobenem primeru ne sme
presegati 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji dodeljeni znesek bo 150 000 EUR na film na državo.
Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.
6. Rok za predložitev vlog
Roki za oddajo vlog so 1. december 2011, 30. marec 2012 in 29. junij 2012.
Elektronske prijave je treba predložiti prek spleta v ustreznem roku do 12. ure po srednjeevropskem
času/srednjeevropskem poletnem času (do poldneva po bruseljskem času).
Uporabiti je treba uradne prijavne obrazce, ki jih mora podpisati oseba, pooblaščena za sklepanje pravno
zavezujočih obveznosti v imenu organizacije prijaviteljice.
V skladu z navodili mora biti na ovojnici vloge, ki vsebuje prijavne obrazce in priloge, jasno navedeno:
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MEDIA 2007 — Distribution EACEA/30/11 — Selective cinema
Poslati jo treba v ustreznem roku na naslednji naslov:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Vloge, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, bodo zavrnjene.
7. Več informacij
Podrobna navodila skupaj s prijavnimi in elektronskimi obrazci so na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Vloge morajo biti predložene na predvidenih obrazcih in morajo vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.
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