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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
MEDIA 2007 – RAZVOJ, DISTRIBUCIJA, PROMOCIJA IN USPOSABLJANJE
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/7/12
Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov – „Avtomatična“ shema 2012
(2012/C 60/06)
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 evropski avdiovizualni sektor (MEDIA
2007) (1).
Eden od ciljev programa je spodbujanje in podpora širše čezmejne distribucije novih evropskih filmov s
financiranjem distributerjev glede na njihove tržne rezultate, da se omogočijo nadaljnje ponovne naložbe v
nove evropske tuje filme.
Shema si prizadeva tudi spodbuditi nastanek povezav med produkcijskim in distribucijskim področjem ter s
tem povečati delež evropskih filmov na trgu in konkurenčnost evropskih podjetij za kinematografsko
produkcijo.
2. Upravičeni kandidati
To obvestilo je namenjeno evropskim podjetjem za kinematografsko distribucijo evropskih filmov, ki s
svojimi dejavnostmi prispevajo k doseganju zgoraj navedenih ciljev programa MEDIA, kakor je opisan v
Sklepu Sveta.
Kandidati morajo imeti sedež:
— 27 državah Evropske unije,
— državah EGP, Švici in na Hrvaškem
— Bosni in Hercegovini (pod pogojem, da so pogajalski postopki zaključeni in je sodelovanje te države v
programu MEDIA uradno potrjeno).
3. Upravičene dejavnosti
Shema „samodejne“ podpore poteka v dveh stopnjah:
— Oblikovanje potencialnega sklada glede na število prodanih vstopnic za evropske tuje filme v državah, ki
sodelujejo v programu v referenčnem letu (2011), pri čemer sredstva niso višja od določene zgornje
meje proračunskih sredstev za film ter so prilagojena za vsako državo posebej.
(1) UL L 327, 24.11.2006, str. 12.
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Skupinske ali klubske projekcije, kjer posamezne vstopnice niso zaračunane, se ne upoštevajo. Vse
vstopnine morajo kriti zadevni nacionalni sistemi poročanja in preverjanja, kar nacionalnemu pristoj
nemu organu omogoči njihovo odobritev. EACEA si pridržuje pravico zavrniti prijavo, če ni zadovoljivo
dokazano, da so vsi pogoji izpolnjeni.
— Ponovno vlaganje iz potencialnega sklada: tako se podpora iz sklada, ki ga oblikuje vsako podjetje za
kinematografsko produkcijo, ponovno vloži v 3 module (3 vrste dejavnosti) do 1. oktobra 2013:
1. koprodukcijo tujih evropskih filmov;
2. pridobitev pravic za predvajanje tujih evropskih filmov, na primer z minimalnimi garancijami, in/ali
3. stroške montaže (tisk, sinhronizacija in podnaslavljanje), stroške promocije in oglaševanja za tuje
evropske filme.
Film izpolnjuje pogoje, če prve avtorske pravice v zvezi z njim niso začele veljati pred letom 2008.
1. in 2. vrsta dejavnosti:
Dejavnosti lahko trajajo največ 30 mesecev, in sicer od 1. oktobra 2012 do 1. aprila 2015.
3. vrsta dejavnosti:
Dejavnosti lahko trajajo največ 42 mesecev, in sicer od 1. aprila 2012 do 1. oktobra 2015.
Vloge za ponovno naložbo je treba agenciji poslati do rokov iz spodnje preglednice.

Modul

Datumi projekta

Rok za predstavitev projekta
ponovne naložbe

Obdobje upravičenosti stroškov

1. Koprodukcija

Koprodukcijskega
sporazuma se ne sme
podpisati pred 1.10.2012.

V treh mesecih od podpisa
koprodukcijskega
spora
zuma
in
najpozneje
1.10.2013.

Od 1.10.2012 do 1.4.2015.

2. Minimalna garancija

Distribucijske pogodbe/
licenčne pogodbe se ne
sme podpisati pred
1.10.2012.

V treh mesecih od podpisa
distribucijske pogodbe/li
cenčne pogodbe (sprejme
se zabeležka o sklenitvi
posla ali sporazum v dolgi
obliki)
in
najpozneje
1.10.2013.

Od 1.10.2012 do 1.4.2015.

3. Stroški promocije in
oglaševanja

Prvo predvajanje filma v
kinematografih na
zadevnem ozemlju ne sme
potekati pred 1.10.2012 in
po 1.10.2014.

Najpozneje na dan prvega
predvajanja filma v kinema
tografih
na
zadevnem
ozemlju in do 1.10.2013.

Od 1.4.2012 do 1.10.2015.

4. Merila za dodelitev
Sredstva potencialnega sklada bodo dodeljena upravičenim evropskim podjetjem za distribucijo na podlagi
prodanih vstopnic za tuje evropske filme, ki jih je kandidat distribuiral v zadevnem letu (2011).
Sredstva potencialnega sklada bodo izračunana na podlagi določenega zneska za upravičeni vstop. Če bo
znesek zbranih sredstev v okviru tega razpisa presegel 20 milijonov EUR, bodo sredstva vseh potencialnih
skladov sorazmerno zmanjšana. To zmanjšanje nima učinka na znesek sredstev potencialnega sklada v
smislu znižanja pod najnižje meje razpoložljivosti, kot so navedene v navodilih.
Podpora se bo izvajala v obliki potencialnega sklada (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki bo na voljo distri
buterjem za nadaljnja vlaganja v novejše tuje evropske filme.

29.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

Sredstva iz sklada se lahko ponovno vložijo:
1. v produkcijo novih tujih evropskih filmov (tj. filmov, ki ob datumu vloge za ponovno naložbo še niso
bili dokončani);
2. za pokritje minimalnih garancij za distribucijo novejših tujih evropskih filmov;
3. za pokritje stroškov distribucije, tj. promocije in oglaševanja, novejših tujih evropskih filmov.
5. Proračun
Skupni razpoložljivi proračun znaša 18 977 675 EUR.
Finančni prispevek se dodeli v obliki subvencije. Finančni prispevek Komisije ne sme presegati 40, 50 ali
60 % skupnih upravičenih stroškov. Najvišjega zneska ni.
Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli razpoložljivih sredstev.
6. Rok za predložitev vlog
Predloge za „oblikovanje“ potencialnega sklada je treba poslati do 30. aprila 2012 (datum poštnega žiga).
Predloge za „ponovno naložbo“ potencialnega sklada je treba poslati do roka, določenega za posamezni
modul v zgornji preglednici, in najkasneje do 1. oktobra 2013 (datum poštnega žiga).
Predloge je treba poslati na naslednji naslov:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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:
MEDIA Programme — Distribution EACEA/7/12 — Automatic cinema
Vloge, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, bodo zavrnjene.
7. Več informacij
Podrobna navodila in prijavni obrazci so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje iz navodil, predložiti jih je treba na predvidenih obrazcih in morajo
vsebovati vse podatke in priloge, navedene v celotnem besedilu razpisa.
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