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MEDIA 2007 – ARENDUS, LEVI, EDENDUS JA KOOLITUS
Konkursikutse – EACEA/17/12
Toetus Euroopa filme demonstreerivate kinode võrgustikule – Kinovõrgustik
(2012/C 135/08)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Käesoleva konkursikutse alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsus nr
1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007).
Programmi erieesmärgid on:
— parandada mitteriiklike Euroopa filmide ringlust Euroopa ja rahvusvahelisel turul, võttes stimuleerivaid
meetmeid filmide ekspordiks, levitamiseks kõikidel andmekandjatel ning kinodes esitamiseks;
— julgustada mitteriiklike Euroopa filmide esitamist Euroopa turul, eelkõige kinovõrgustike koordineerimise
toetamise teel.
Konkursikutsega EACEA/17/12 nähakse ette kaheaastase raampartnerluslepingu sõlmimine.
2. Abikõlblikud taotlejad
Käesolev teade on suunatud Euroopa kinodele, mis on koondunud võrgustikku, mille tegevus aitab kaasa
ülalnimetatud eesmärkide saavutamisele.
Koordinaatori (võrgustik) ja kaastoetusesaajate (kinod) omanikud peavad olema kas vahetult või enamus
osaluse kaudu MEDIA programmis osalevate riikide kodanikud ning nende asukoht peab olema ühes
nimetatud riikidest:
— 27 Euroopa Liidu riiki;
— EMP riigid, Šveits ja Horvaatia;
— Bosnia ja Hertsegoviina (tingimusel, et läbirääkimised lõpetatakse ja kõnealuse riigi osalemine MEDIA
programmis kinnitatakse ametlikult).
Kaastoetusesaajad:
Kaastoetusesaajatena on toetuskõlblikud Euroopa sõltumatud kinod.
Euroopa sõltumatu kino on äriühing, ühing või organisatsioon, mis käitab MEDIA programmis osalevates
riikides üht või mitut kinosaali sama ärinime all. Filmide linastamine peab olema taotleja või taotleva
organisatsiooni allüksuse põhitegevusala.
Toetuskõlblikud on ainult järgmised Euroopa sõltumatud kinod:
— mis näitavad esilinastuvaid filme (esilinastuvaid Euroopas toodetud filme hiljemalt 12 kuu jooksul pärast
nende linastumist tootjariigis). Toetuskõlblikud võivad olla ka kinod, mille linastustest kuni 30 % on
retrospektiivid või taaslinastused;
— mis on olnud üldsusele avatud vähemalt kuus kuud;

C 135/17

ET

C 135/18

Euroopa Liidu Teataja

— millel on piletimüügi- ja sissepääsu registreerimise süsteem;
— millel on vähemalt üks kinosaal ja 70 istekohta;
— mis korraldavad vähemalt 300 linastust aastas ühe kinosaaliga kinode puhul ja 520 linastust mitme
kinosaaliga kinode puhul (kinod, mis töötavad vähemalt kuus kuud aastas) või vähemalt 30 linastust
kuus suve-/vabaõhukinode puhul (kinod, mis töötavad alla kuue kuu aastas);
— mida on viimase 12 kuu jooksul külastanud vähemalt 20 000 vaatajat.
Et täita rühmana toetuskõlblikkuse kriteeriume, võivad kinod oma näitajaid kombineerida. Sellise kombinee
rimise tingimused tuleb selgelt määratleda taotluses ja lisatud suuniste kavandis.
Koordinaator:
Koordinaatorina on toetuskõlblik kinovõrgustik.
Kinovõrgustik on kinode rühm, mis arendab seaduslikult moodustatud koordineerimisüksuse kaudu ühis
tegevusi Euroopa filmide linastamiseks ja edendamiseks. Eelkõige on sellise koordineerimisüksuse ülesanne
tagada kinodevaheline kommunikatsiooni- ja infosüsteem.
Toetuskõlblik kinovõrgustik peab esindama vähemalt 100 kino vähemalt 20 MEDIA programmis osalevas
riigis.
3. Abikõlblikud tegevused
Toetuskõlblikud on MEDIA programmis osalevates riikides toimuvad järgmised tegevused:
— Euroopa filmide näitamisele ja edendamisele suunatud tegevused;
— noorte kinokülastajate teadlikkuse tõstmisele suunatud haridusalased tegevused;
— tegevused, mis aitavad kaasa ja julgustavad filmide näitajate seas digitaalse kino kasutuselevõtmist;
— võrgustustegevused: teave, animatsioon ja kommunikatsioon.
4. Toetuse andmise kriteeriumid
Punkte antakse 100 punkti skaalal järgmiselt:

Võrgustik

20 punkti

Rahalise toetuse jaotamise ja seire strateegia

20 punkti

Kulutasuvus

20 punkti

Ühistegevused

20 punkti

Noor publik

20 punkti

KOKKU

100 punkti

5. Eelarve
Konkursikutsega nähakse ette kaheaastase partnerluslepingu sõlmimine. Konkursikutse raames on eelarve
ülempiiriks esimesel aastal 10 800 000 eurot.
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Välja valitakse ainult üks lepingupartner.
Rahastamine toimub toetuse vormis. Rahaline toetus ei ületa 40 % toetuskõlblike kulude kogusummast.
6. Taotluste esitamise tähtpäev
Taotlused peavad olema saadetud hiljemalt 16. juulil 2012 (postitempli kuupäev).
Taotlused tuleb saata Hariduse-, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele (EACEA) järgmisel
aadressil:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Vastu võetakse ainult ametlikul avaldusvormil esitatud avaldused, mille on nõuetekohaselt allkirjastanud isik,
kes on volitatud võtma taotluse esitanud asutuse nimel õiguslikult siduvaid kohustusi. Ümbrikul peab olema
selge märge:
MEDIA programme — Distribution EACEA/17/12 — Cinema network
Faksi või e-postiga saadetud taotlusi vastu ei võeta.
7. Üksikasjalik teave
Üksikasjalik juhend koos taotlusvormidega on järgmisel internetiaadressil:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
Taotlus tuleb esitada ettenähtud vormil ja peab sisaldama nõutud teavet ning lisasid.
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