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V
(Ilmoitukset)

HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
MEDIA 2007 – KEHITYS, LEVITYS, MYYNNINEDISTÄMINEN JA KOULUTUS
Ehdotuspyyntö – EACEA/8/12
Tuki

eurooppalaisten

elokuvien levitykseen tuotantomaan
”Myyntiedustajamalli” 2012

ulkopuolelle

–

Elokuvat

(2012/C 103/05)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntöilmoitus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 päivänä marraskuuta 2006
tekemään päätökseen N:o 1718/2006/EY Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta
(MEDIA 2007) (1).
Yksi ohjelman tavoitteista on kannustaa ja tukea uusien eurooppalaisten elokuvien levitystä niiden tuotanto
maan ulkopuolella tarjoamalla niiden levittäjille rahoitustukea, joka on tarkoitettu edelleen investoitavaksi
muihin kuin tuotantomaassa tehtyihin uusiin eurooppalaisiin elokuviin ja sitä myönnetään elokuvien mark
kinoilla saavuttaman menestyksen perusteella.
Toimintamallin on tarkoitus edistää myös tuotannon ja levityksen välisten yhteyksien kehittämistä ja siten
kasvattaa eurooppalaisten elokuvien markkinaosuutta ja eurooppalaisten alan yritysten kilpailukykyä.
2. Tukikelpoiset hakijat
Tämä ilmoitus on tarkoitettu kaikille eurooppalaisille yrityksille, jotka toimivat tuottajien välittäjinä, jotka
ovat erikoistuneet elokuvan kaupalliseen hyödyntämiseen markkinoimalla ja lisensoimalla sitä ulkomaiden
jakelijoille tai muille ulkomaiden ostajille ja joiden toiminta edistää osaltaan neuvoston päätöksessä esitet
tyjen MEDIA-ohjelman tavoitteiden saavuttamista.
Hakijan toimipaikan on oltava jossakin seuraavista maista:
— Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota
— ETA-maat
— Sveitsi
— Kroatia
— Bosnia ja Herzegovina (sillä ehdolla, että neuvotteluprosessi saadaan päätökseen ja tämän maan osallis
tuminen MEDIA-ohjelmaan virallistetaan).
3. Tukikelpoiset toimet
Ns. myyntiedustajatukimallissa on kaksi vaihetta:
— Potentiaalisen rahaston luominen; sen laskeminen perustuu yrityksen suoritukseen Euroopan markki
noilla viiteajanjaksona (2007–2011).
(1) EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12.
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— Potentiaalisen rahaston uudelleensijoitus: kunkin yrityksen luoma rahasto on sijoitettava uudelleen kah
teen moduuliin (2 toimityyppiä) 1. maaliskuuta 2014 mennessä:
1. muiden kuin tuotantomaassa tehtyjen uusien eurooppalaisten elokuvien kansainvälisistä myyntioike
uksista maksettavat vähimmäisvakuudet ja ennakot;
2. ja/tai muiden kuin tuotantomaassa tehtyjen uusien eurooppalaisten elokuvien myynninedistäminen,
markkinointi ja mainonta.
Jotta elokuva olisi tukikelpoinen, sen tekijänoikeudet eivät saa olla peräisin vuotta 2007 edeltävältä ajalta.
Hankkeiden enimmäiskesto on 18 kuukautta kansainvälisen myyntisopimuksen allekirjoittamisesta lukien.
Tämän ehdotuspyynnön mukaisesti luodun potentiaalisen rahaston uudelleensijoitustoimissa on noudatet
tava seuraavia määräaikoja:
Tuottajan kanssa tehty myyntisopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 18 päivänä kesäkuuta 2012.
Uudelleensijoitusta koskevat hakemukset on toimitettava virastoon kuuden kuukauden kuluessa tuottajan
kanssa tehdyn kansainvälisen myyntisopimuksen allekirjoittamisesta ja viimeistään 1. maaliskuuta 2014
(postileima katsotaan todisteeksi hakemuksen lähettämisestä ajoissa).
4. Myöntämisperusteet
Valintakelpoisille eurooppalaisille myyntiedustajayhtiöille osoitetaan tukea potentiaalisesta tukirahastosta sen
perusteella, miten ne ovat menestyneet Euroopan markkinoilla (eli MEDIA-ohjelmaan osallistuvissa maissa).
Tuki on potentiaalisen rahaston muodossa, joka on myyntiedustajien käytettävissä tukivarojen investoimi
seksi edelleen muihin kuin tuotantomaassa tehtyihin uusiin eurooppalaisiin elokuviin.
Jos tämän ehdotuspyynnön mukaisesti syntyneet varat ylittävät 1,5 miljoonaa EUR, kutakin potentiaalista
rahastoa vähennetään suhteellisesti.
Varat voidaan investoida edelleen:
1. muiden kuin tuotantomaassa tehtyjen uusien eurooppalaisten elokuvien kansainvälisistä myyntioikeuk
sista maksettaviin vähimmäisvakuuksiin ja ennakkoihin,
2. muiden kuin tuotantomaassa tehtyjen uusien eurooppalaisten elokuvien myynninedistämis- ja markki
nointi- ja mainoskulujen kattamiseen.
5. Talousarvio
Koko käytettävissä oleva budjetti on 1,5 miljoonaa EUR.
Rahoituksen saaminen vuosina 2013 ja 2014 saatuihin uudelleensijoitushankkeisiin edellyttää, että budjet
tivallan käyttäjä hyväksyy Euroopan unionin talousarviot näille vuosille. Vuoden 2013 lopussa ja vuonna
2014 saatujen hankkeiden osalta edellytyksenä on lisäksi, että Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin
neuvosto hyväksyvät Luova Eurooppa -ohjelmaa (2014–2020) koskevan komission ehdotuksen ja että
vuoden 2014 työohjelma hyväksytään.
Myönnettävä rahoitusosuus on tuki. Komission taloudellinen tuki ei voi ylittää 50 prosenttia hyväksyttävistä
kustannuksista. Tuelle ei ole enimmäismäärää.
Virasto varaa itselleen oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.
6. Hakemusten jättämisen määräaika
Ehdotukset, jotka koskevat potentiaalisen rahaston luomista, on lähetettävä viimeistään (postileiman päivä
määrä) 18 päivänä kesäkuuta 2012 seuraavaan osoitteeseen:
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)
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Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se toimitetaan virallista hakulomaketta käyttäen sellaisen
henkilön allekirjoittamana, jolla on oikeus tehdä laillisesti sitovia sitoumuksia organisaation puolesta. Kirje
kuoreen on merkittävä selkeästi seuraava maininta:
MEDIA 2007 — Distribution EACEA/8/12 — International sales agent scheme
Sähköpostin tai faksin välityksellä toimitetut hakemukset hylätään.
7. Tarkemmat tiedot
Ohjeet kokonaisuudessaan sekä hakulomakkeet ovat Internet-osoitteessa:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/sales/index_en.htm
Hakemukset on toimitettava niille tarkoitetuilla lomakkeilla ja niissä on oltava kaikki ohjeissa mainitut tiedot
ja liitteet.
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