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MEDIA 2007 – VÝVOJ, DISTRIBUCE, PROPAGACE A VZDĚLÁVÁNÍ
Výzva k předkládání Návrhů – EACEA/17/12
Podpora spolupráce kin promítajících evropské filmy – „Síť kin“
(2012/C 135/08)
1. Cíle a popis
Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů je založeno na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního
odvětví (MEDIA 2007).
Konkrétní cíle:
— zlepšit šíření zahraničních evropských filmů na evropských a mezinárodních trzích prostřednictvím
pobídkových opatření pro vývoz, distribuci na všech nosičích a uvádění v kinech,
— podporovat uvádění zahraničních evropských filmů na evropském trhu, a to zejména podporou koor
dinace sítě kin.
Na základě výzvy k předkládání návrhů EACEA/17/12 bude uzavřena dvouletá rámcová dohoda o partner
ství.
2. Způsobilí žadatelé
Toto oznámení je určeno evropským kinům seskupeným v síti, jejichž činnosti přispívají k dosahování výše
uvedených cílů.
Koordinátor (síť) a spolupříjemci (kina) musí být vlastněni a nadále být vlastněni, ať přímo, nebo většinovou
účastí, státními příslušníky zemí, které se účastní programu MEDIA, a musí být registrováni v jedné z těchto
zemí:
— 27 zemí Evropské unie,
— členské země EHP, Švýcarsko a Chorvatsko,
— Bosna a Hercegovina (pod podmínkou ukončení postupu vyjednávání a formalizace účasti této země
v programu MEDIA).
Spolupříjemci:
Jako spolupříjemci jsou způsobilá evropská nezávislá kina.
Evropským nezávislým kinem se rozumí společnost, sdružení nebo organizace s jedním nebo více promíta
cími sály, která má sídlo v zemích účastnících se programu MEDIA a která provozuje činnost pod týmž
názvem společnosti. Promítání filmů by mělo být hlavní činností žadatele nebo divize žadatelské organizace.
Způsobilá jsou pouze tato evropská nezávislá kina:
— premiérová kina (uvádějící premiérově evropské filmy nejvýše do dvanácti měsíců po vnitrostátní
premiéře). Způsobilá mohou být jen kina, která věnují nejvýše 30 % své promítací doby retrospektivám
nebo opakovaně uváděným filmům,
— jsou otevřena veřejnosti alespoň po dobu šesti měsíců,
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— mají vlastní systém prodeje vstupenek a vykazování vstupů,
— mají nejméně jeden promítací sál a 70 sedadel,
— uvedla přinejmenším 300 projekcí za rok v případě kin s jedním promítacím sálem a 520 projekcí za
rok v případě kin s více promítacími sály (kina, která jsou v provozu po dobu alespoň šesti měsíců za
rok) a nejméně 30 projekcí měsíčně v případě letních kin / kin pod širým nebem (kina, která jsou
v provozu po dobu kratší šesti měsíců za rok),
— měla nejméně 20 000 diváků za uplynulých dvanáct měsíců.
Aby skupina splňovala výše uvedená kritéria způsobilosti, lze povolit, aby se výsledky jednotlivých kin
posuzovaly společně. Okolnosti, kdy se tak může stát, musí žadatel jasně definovat ve své žádosti a v
doprovodném návrhu pokynů.
Koordinátor:
Jako koordinátoři jsou způsobilé sítě kin.
Síť kin je definována jako skupina kin, která prostřednictvím zákonně zřízeného koordinačního subjektu
vyvíjejí společnou činnost v oblasti promítání a propagace evropských filmů. Tento koordinační subjekt
zajišťuje zejména provoz komunikačního a informačního systému mezi danými kiny.
Aby byla způsobilá, musí síť kin zastupovat nejméně 100 kin, která se nacházejí v nejméně 20 zemích,
které se účastní programu MEDIA.
3. Způsobilé akce
Způsobilé jsou následující akce a související činnosti, které se konají v zemích zapojených do programu
MEDIA:
— akce, které mají za cíl propagovat a promítat evropské filmy,
— vzdělávací činnosti, které mají za cíl zvyšovat informovanost mezi mladými návštěvníky kin,
— činnosti, které mají za cíl podporovat zavádění digitálního kina mezi provozovateli kin a podílet se na
něm,
— činnosti týkající se spolupráce v rámci sítě: informování, podporování a komunikace.
4. Kritéria pro přidělení grantu
Z celkového počtu 100 bodů se budou body přidělovat na základě těchto kritérií:
Síť

20 bodů

Strategie distribuce a monitorování finanční podpory

20 bodů

Poměr nákladů a přínosů

20 bodů

Společné akce

20 bodů

Mladé publikum

20 bodů

CELKEM

100 bodů

5. Rozpočet
Na základě výzvy k předkládání bude uzavřena dvouletá dohoda o partnerství. Maximální rozpočet
dostupný v rámci této výzvy k předkládání návrhů činí 10 800 000 EUR na první rok.
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Bude vybrán pouze jeden příjemce.
Poskytnutý finanční příspěvek je dotací. Finanční podpora nesmí překročit 40 % celkových způsobilých
nákladů.
6. Lhůta pro předložení žádostí
Návrhy musí být zaslány do 16. července 2012 (rozhoduje datum poštovního razítka).
Návrhy musí být zaslány na adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Budou přijaty pouze žádosti předložené na předepsaném formuláři žádosti, řádně podepsané osobou
oprávněnou právně zavazovat žádající subjekt jménem žádající organizace. Na obálkách musí být jasně
uvedeno:
MEDIA programme — Distribution EACEA/17/12 — Cinema network
Žádosti zaslané faxem nebo elektronickou poštou budou zamítnuty.
7. Doplňující informace
Pokyny a formuláře žádosti jsou k dispozici na této internetové adrese:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
Žádosti musí být předloženy na stanovených formulářích a musí obsahovat veškeré požadované informace
a přílohy.
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