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„Filmforgalmazás a digitális korszakban” előkészítő intézkedés – 2012. évi pályázati felhívás
(2012/C 93/10)
1. Célkitűzések
2011. október 26-án az Európai Parlament 2 millió eurós költségvetést fogadott el a „Filmforgalmazás a
digitális korszakban” előkészítő intézkedés első évére. Az intézkedés célja innovatív stratégiák kidolgozása az
európai filmek forgalmazása területén (filmszínházak, DVD, videofilm-lekérés, fesztiválok, televíziós csator
nák, stb.).
Többek között azoknak a feltételeknek a meghatározására kell törekedni, amelyek lehetővé tennék, hogy a
filmterjesztés különböző hordozói jobban kiegészítsék egymást, és ezáltal javuljon az európai filmek
országok közötti szabad áramlása és globális nézettsége az Európai Unió határain belül.
2. Támogatható tevékenységek
Az előkészítő intézkedés keretében az Unió olyan projekteket támogat, amelyek célja, hogy teszteljék a
filmeknek az összes hordozón és több európai területen történő egyidejű – vagy szinte egyidejű – bemu
tatását.
A projekteknek az európai filmalkotásokra, valamint azoknak az EU országaiban történő terjesztésére kell
szorítkozniuk, míg nagy számú filmet és földrajzi területet kell érinteniük.
E terjedelmi paraméterek alapvetőek ahhoz, hogy az előkészítő intézkedésből helytálló tanulságokat lehessen
levonni, és azt ennek nyomán mint döntési segédeszközt a hatóságok és az európai filmgyártási szak
emberek rendelkezésére lehessen bocsátani.
Ennek fényében a projekteknek a tevékenység végén olyan nyilvános találkozó megrendezését is tervbe kell
venniük, amelynek során a szakmával és a hatóságokkal megismertetik a kísérlet főbb eredményeit és az
azokból levonható tanulságokat.
3. A támogatható pályázók
Azok a javaslatok támogathatók, amelyeket a három alábbi feltételnek megfelelő pályázó csoportok nyúj
tanak be:
— a csoport tagjai többek között az audiovizuális piacokhoz kötődő vállalkozások vagy szervezetek (pro
ducerek, értékesítő ügynökök, jogtulajdonosok, marketinggel foglalkozó vállalkozások, filmszínházak,
VOD-platformok …),
— a pályázó csoport minden tagjának (koordinátorok és partnerek) székhelye az EU egyik tagállamában
van,
— a pályázó csoporthoz legalább két értékesítő ügynök tartozik.
A pályázó csoport által kért hozzájárulás nem haladhatja meg a projekt támogatható költségeinek 70 %-át.
4. Odaítélési kritériumok
A támogatható pályázatok összesen legfeljebb 100 pontot kaphatnak a következő súlyozás szerint:
1. odaítélési kritérium: A tevékenység tartalmának minősége (50 pont)
— az intézkedés keretébe felvett filmek és területek száma, sokfélesége és kiegészítő jellege (15 pont),
— a marketing-stratégia helytállósága (15 pont),
— a területek és a forgalmazási módok egymást kiegészítő jellegének javítása érdekében alkalmazott stra
tégiák helytállósága (15 pont),
— az intézkedés innovativitásának mértéke (5).
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2. odaítélési kritérium: Projektmenedzsment (50 pont)
— a pályázó csoport minősége (10),
— a tervezett projekt- és csoportmenedzsment minősége (15),
— az elért eredmények összegyűjtésére, elemzésére és tágabb összefüggésekbe helyezésére javasolt
módszerek minősége (15),
— a javasolt intézkedés költség-haszon aránya (10).
5. A projektekre előirányzott költségvetés
Az e pályázati felhívás céljaira rendelkezésre álló összeg 1 994 000 EUR. A Bizottság pénzügyi hozzájárulása
nem haladhatja meg az összes támogatható költség 70 %-át.
A pénzügyi hozzájárulás vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.
6. Beadási határidő
A pályázatokat legkésőbb 2012. szeptember 6-ig kell benyújtani a következő címre:
Mrs Aviva SILVER
European Commission
Directorate-General for Education and Culture
Directorate D — Culture and Media
Unit D3 — MEDIA programme and media literacy
Office: MADO 18/68
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
7. További információk
A munkaprogram, a pályázati útmutató és a jelentkezési lapok az alábbi honlapról tölthetők le:
http://ec.europa.eu/media
A pályázatoknak meg kell felelniük az útmutató összes utasításának, azokat kizárólag a rendelkezésre
bocsátott jelentkezési lapokon lehet benyújtani, továbbá tartalmazniuk kell a pályázati felhívás teljes szöve
gében szereplő összes információt és mellékletet.
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