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MEDIA 2007 — UDVIKLING, DISTRIBUTION, SALGSFREMSTØD OG UDDANNELSE
Indkaldelse af forslag — EACEA/17/12
Støtte til etablering af netværk af biografer, der viser europæiske film — »Netværk af biografer«
(2012/C 135/08)
1. Mål og beskrivelse
Denne bekendtgørelse om indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (MEDIA
2007).
De specifikke mål er:
— forbedring af omløbet af ikke-nationale europæiske film på det europæiske og internationale marked
gennem tilskyndelsesforanstaltninger, som skal fremme eksport, distribution på alle medier og biograf
forevisning
— fremme af forevisning af ikke-nationale europæiske film på det europæiske marked, herunder skal der
navnlig gives støtte til koordinering af et netværk af biografer.
Indkaldelsen af forslag EACEA/17/12 omfatter en toårig rammepartnerskabsaftale.
2. Krav til ansøgerne
Denne meddelelse henvender sig til europæiske biografer, som indgår i et netværk, og hvis aktiviteter
bidrager til ovenstående mål.
Koordinatoren (netværket) og de sekundære støttemodtagere (biograferne) skal være og forblive ejet, enten
direkte eller ved majoritetsdeltagelse, af statsborgere i lande, der deltager i MEDIA-programmet, og regi
streret i et af disse lande:
— de 27 EU-medlemsstater
— EØS-landene, Schweiz og Kroatien
— Bosnien og Hercegovina (forudsat at landets deltagelse i MEDIA-programmet er formaliseret og færdig
forhandlet).
Sekundære støttemodtagere:
Europæiske uafhængige biografer er støtteberettigede som sekundære støttemodtagere.
En europæisk uafhængig biograf er en virksomhed, sammenslutning eller organisation med ét eller flere
lærreder i lande, der deltager i MEDIA-programmet, og som opererer under samme virksomhedsnavn.
Ansøgeren eller den pågældende afdeling i ansøgerorganisationen bør have forevisning af film som hoved
aktivitet.
Kun følgende europæiske uafhængige biografer er støtteberettigede, og de skal:
— være premierebiografer (der programsætter europæiske film til premierevisning inden for en periode på
højst 12 måneder efter frigivelse i det pågældende land); biografer, hvor højst 30 % af visningerne er
retrospektiver eller repremierer, kan være støtteberettigede
— have været åbne for offentligheden i mindst 6 måneder
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— være i besiddelse af et system til billettering og oplysning om antal besøgende
— have mindst ét lærred og 70 sæder
— have haft mindst 300 forevisninger om året, hvis det er en biograf med ét lærred, og 520 forevisninger
om året, hvis det er en biograf med flere lærreder (biografer, der drives i en periode på mindst 6
måneder om året), og mindst 30 forevisninger pr. måned for sommer-/friluftsbiografer (biografer, der
drives mindre end 6 måneder om året)
— have haft mindst 20 000 tilskuere i løbet af de foregående 12 måneder.
For som en gruppe at opfylde ovennævnte støtteberettigelseskriterier kan forskellige biografer samle deres
resultater. De omstændigheder, hvorunder dette kan ske, skal beskrives klart af ansøgeren i ansøgningen og i
det vedlagte udkast til retningslinjer.
Koordinator:
Netværk af biografer er støtteberettigede som koordinator.
Netværket af biografer er defineret som en gruppe af biografer, der via en lovligt oprettet koordinations
enhed udvikler fælles aktiviteter inden for forevisning og fremme af europæiske film. Denne koordinations
enhed skal navnlig sørge for driften af et kommunikations- og informationssystem mellem biograferne.
For at være støtteberettiget skal netværket af biografer repræsentere mindst 100 biografer i mindst 20 lande,
der deltager i MEDIA-programmet.
3. Støtteberettigede aktioner
Følgende foranstaltninger og tilhørende aktiviteter, som gennemføres i MEDIA-landene, er støtteberettigede.
— foranstaltninger, der tager sigte på markedsføring og visning af europæiske film
— uddannelsesaktiviteter, som skal øge unge biografgængeres opmærksomhed
— aktiviteter, som skal tilskynde til og ledsage biografers indførelse af digital filmfremvisning
— netværksaktiviteter: information, animering og kommunikation.
4. Tildelingskriterier
Der er i alt 100 point, som kan tildeles ud fra følgende vægtning:
Netværket

20 point

Strategien for uddeling og overvågning af finansiel støtte

20 point

Omkostningseffektivitet

20 point

Fælles foranstaltninger

20 point

Det unge publikum

20 point

I ALT

100 point

5. Budget
Der underskrives en toårig partnerskabsaftale. Det maksimale budget, som er afsat med henblik på denne
forslagsindkaldelse, er på 10 800 000 EUR i det første år.
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Der udvælges kun én støttemodtager.
Det tildelte finansielle bidrag er et tilskud. Den finansielle støtte må ikke overstige 40 % af de samlede
støtteberettigede udgifter.
6. Frist for indsendelse af ansøgninger
Forslag skal sendes (poststemplets dato) senest den 16. juli 2012.
Forslag skal sendes til følgende adresse:
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Kun ansøgninger indsendt på den officielle ansøgningsformular, behørigt underskrevet af den person, der
har ret til at indgå juridisk bindende aftaler på vegne af ansøgerorganisationen, kan accepteres. Følgende skal
klart fremgå af kuverten:
MEDIA programme — Distribution EACEA/17/12 — Cinema network
Ansøgninger sendt pr. fax eller e-mail afvises.
7. Udførlige oplysninger
Retningslinjerne samt ansøgningsformularerne findes på følgende internetadresse:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
Ansøgningerne skal indsendes på de udleverede formularer og indeholde alle nødvendige oplysninger og
bilag.
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