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МЕДИА 2007 — РАЗРАБОТВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
Покана за представяне на предложения — EACEA/17/12
Подкрепа за сътрудничество в мрежа на киносалони, прожектиращи европейски филми — „Мрежа
от киносалони“
(2012/C 135/08)
1. Цели и описание
Настоящото обявление за покана за представяне на предложения е изготвено на основание Решение №
1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма
за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007).
Конкретните цели са, както следва:
— подобряване разпространението на произведени в други страни европейски филми на европейския и
международния пазари посредством мерки за предоставяне на стимули за износ, разпространение на
всякакви носители и прожектиране в киносалони,
— насърчаване прожектирането на произведени в други страни европейски филми на европейския пазар, поспециално чрез подпомагане на координацията на мрежа от киносалони.
В рамките на покана за представяне на предложения EACEA/17/12 ще бъде сключено Рамково споразумение
за партньорство за срок от две години.
2. Допустими кандидати
Настоящото обявление е насочено към европейски киносалони, обединени в мрежа, чиито дейности
допринасят за постигането на горепосочените цели.
Координаторът (мрежата) и съвместните бенефициери (киносалоните) трябва да са и да продължат да бъдат
собственост, пряко или чрез мажоритарен дял, на граждани на страните, участващи в програма МЕДИА, и да
са регистрирани в една от тези страни:
— 27-те държави-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕИΠ, Швейцария и Хърватия,
— Босна и Херцеговина (под условието за приключване на процеса на преговори и официално включване на
държавата в програма МЕДИА).
Съвместни бенефициери:
Право на участие като съвместни бенефициери имат независими европейски киносалони.
Независим европейски киносалон е дружество, сдружение или организация, което/която разполага с един или
няколко екрана, установено е в една от страните, участващи в програма МЕДИА, и осъществява дейността си
под общо търговско наименование. Прожектирането на филми следва да е основната дейност на кандидата
или на подразделение на кандидатстващата организация.
Право на участие имат само европейски независими киносалони, които:
— прожектират нови филми (т. е. представят европейски филми в срок до дванадесет месеца след първото им
национално представяне). Право на участие може да имат и киносалони, които отделят не повече от 30 %
от прожекциите за ретроспективни програми или повторно представяне на филми,
— са осъществявали публични прожекции в продължение на поне шест месеца,
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— притежават система за продажба на билети и документиране на броя на зрителите,
— разполагат с поне един екран и 70 места,
— са осъществили не по-малко от 300 прожекции годишно за киносалони с един екран и 520 прожекции
годишно за киносалони с повече от един екран (киносалони, които функционират за период, по-дълъг от
6 месеца годишно) и поне 30 прожекции годишно за летни/открити киносалони (киносалони, които
функционират за период, по-кратък от 6 месеца годишно),
— които са имали не по-малко от 20 000 зрители през последните дванадесет месеца.
За да изпълнят горните критерии за право на участие, отделни киносалони може да получат право да
участват съвместно, като сумират своите резултати. Обстоятелствата, при които се допуска такова
съвместно участие, трябва да бъдат точно определени от кандидата в заявлението и приложения към него
проект на насоки.
Координатор:
Мрежи от киносалони могат да участват в качеството на координатори.
Мрежа от киносалони се определя като група от киносалони, които развиват, с помощта на законно учредено
координационно звено, съвместни дейности в областта на прожектирането и популяризирането на европейски
филми. По-конкретно това координационно звено обезпечава функционирането на система за комуникация и
информация между киносалоните.
За да може да участва, мрежата от киносалони трябва да представлява не по-малко от 100 киносалона,
разположени в поне 20 страни, участващи в програма МЕДИА.
3. Допустими дейности
Допускат се до участие следните действия и дейностите по тях, осъществени в страните по програма МЕДИА:
— действия, насочени към популяризиране и прожектиране на европейски филми,
— образователни дейности, насочени към повишаване на осведомеността сред младата публика в киноса
лоните,
— дейности, насърчаващи и съпътстващи въвеждането на дигитално кино сред операторите,
— дейности по създаване на мрежи: информация, анимация и комуникация.
4. Критерии за възлагане
Максималният брой точки за оценка на всеки проект е 100, разпределени въз основа на следната отно
сителна тежест на отделните критерии:
Мрежа

20 точки

Стратегия за разпределение и контрол на финансовата
подкрепа

20 точки

Съотношение разходи/ползи

20 точки

Общи действия

20 точки

Млада публика

20 точки

ОБЩО

100 точки

5. Бюджет
В рамките на поканата за представяне на предложения ще бъде сключено рамково споразумение за парт
ньорство за срок от две години. Максималният наличен бюджет за настоящата покана за представяне на
предложения възлиза на 10 800 000 EUR за първата година.
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Ще бъде избран само един бенефициер.
Финансовата вноска се предоставя под формата на субсидия. Финансовата помощ не може да надхвърли 40 %
от общите допустими разходи.
6. Краен срок за подаване на заявления
Предложенията трябва да бъдат изпратени до 16 юли 2012 г. (дата на пощенското клеймо).
Предложенията трябва да бъдат изпратени на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Приемат се само заявления, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, които са надлежно
подписани от лицето, упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата органи
зация. Върху пликовете трябва изрично да бъде изписано:
MEDIA programme — Distribution EACEA/17/12 — Cinema network
Изпратените по факс или електронна поща заявления ще бъдат отхвърлени.
7. Подробна информация
Подробни указания, както и формулярите за кандидатстване, могат да се намерят на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
Заявленията трябва да бъдат подадени чрез съответния формуляр и да съдържат цялата необходима
информация и приложения.
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