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MEDIA 2007 – KEHITTÄMINEN, LEVITYS, MYYNNINEDISTÄMINEN JA KOULUTUS
Ehdotuspyyntö – EACEA/17/12
Tuki Eurooppalaisia elokuvia esittävien elokuvateattereiden verkottumiselle – ”Cinema network”
(2012/C 135/08)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntö perustuu Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA 2007)
15 päivänä marraskuuta 2006 tehtyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 1718/2006/EY.
Erityiset tavoitteet:
— Parantaa kannustavien vientitoimenpiteiden avulla millä tahansa tietovälineellä ja elokuvateatteriesityk
sissä levitettävien muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien levitystä Euroopassa ja kansain
välisillä markkinoilla.
— Kannustaa esittämään muita kuin kotimaisia eurooppalaisia elokuvia Euroopan markkinoilla, erityisesti
tukemalla elokuvateatteriverkostojen koordinointia.
Ehdotuspyyntö EACEA/17/12 tarjoaa kaksivuotisen kumppanuutta koskevan puitesopimuksen.
2. Tukikelpoiset hakijat
Tämä ilmoitus on tarkoitettu verkostoiksi ryhmittyneille eurooppalaisille elokuvateattereille, joiden toiminta
palvelee edellä mainittuja tavoitteita.
Koordinaattorin (verkoston) ja edunsaajakumppanien (elokuvateatterien) on oltava pysyvästi MEDIA-ohjel
maan osallistuvien maiden kansalaisten omistuksessa joko välittömästi tai pääosakkuudella ja rekisteröitynä
johonkin näistä maista:
— jokin Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta,
— ETA-ssa, Sveitsi ja Kroatia,
— Bosnia ja Hertsegovina (edellyttäen, että neuvotteluprosessi ja tämän maan MEDIA ohjelmaan osallistu
misen virallistaminen on viety päätökseen.
Edunsaajakumppanit:
Riippumattomat eurooppalaiset elokuvateatterit ovat tukikelpoisia edunsaajakumppaneina.
Riippumaton eurooppalainen elokuvateatteri on yritys, järjestö tai organisaatio, jonka käytössä on yksi tai
useampi valkokangas ja joka sijaitsee MEDIA-ohjelmaan osallistuvissa maissa ja toimii niissä samalla yri
tysnimellä. Elokuvien esittämisen täytyy olla hakijan tai hakijaorganisaation yksikön pääasiallista toimintaa.
Vain seuraavanlaiset riippumattomat eurooppalaiset elokuvateatterit ovat tukikelpoisia:
— Ensiesitysteatterit (joiden ohjelmassa on eurooppalaisten elokuvien ensiesityksiä, viimeistään kahdentoista
kuukauden kuluessa elokuvan kotimaisesta ensi-illasta). Elokuvateatterit, joiden esityksistä enintään
30 prosenttia on retrospektiivisiä tai jälleenlevityksessä.
— Elokuvateatteri on ollut yleisölle auki vähintään kuusi kuukautta.
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— Elokuvateatterilla on lipunmyynnin ja sisäänpääsyn seurantajärjestelmä.
— Elokuvateatterilla vähintään yksi valkokangas ja 70 paikkaa.
— Yhden valkokankaan elokuvateatterissa on vuoden aikana täytynyt olla vähintään 300 esitystä ja use
amman valkokankaan elokuvateatterissa vähintään 520 esitystä (elokuvateatterissa, joka on toiminnassa
vähintään 6 kuukautta vuodessa) ja 30 esitystä kuukaudessa, jos kyseessä on vain kesäisin toimiva
elokuvateatteri tai ulkoilmaelokuvateatteri (elokuvateatteri, joka on toiminnassa alle 6 kuukautta vuo
dessa).
— Elokuvateatteri, jonka katsojamäärä on ollut vähintään 20 000 kahtenatoista edeltävänä kuukautena.
Jotta edellä mainitut kriteerit täyttyisivät kokonaisuudessaan elokuvateatterit voivat yhdistää saamiaan tu
loksia. Hakijan on esitettävä hakemuksessaan ja mukana seuraavissa ohjeluonnoksissa selvästi tapaukset,
jolloin näin menetellään.
Koordinaattori:
Elokuvateatteriverkosto on tukikelpoinen koordinoijana.
Elokuvateatterien verkosto tarkoittaa tässä elokuvateatterien ryhmää, joka kehittää eurooppalaisten elokuvien
esittämisen ja markkinoinnin yhteistoimintaa laillisesti perustetun koordinointiyksikön avulla. Koordinoin
tiyksikön on varmistettava erityisesti elokuvateattereiden välisen viestintä- ja tietojärjestelmän toiminta.
Saadakseen tukea elokuvateatteriverkoston täytyy edustaa vähintään sataa elokuvateatteria, jotka sijaitsevat
vähintään 20:ssä MEDIA-ohjelmaan kuuluvassa maassa.
3. Tukikelpoiset toimet
Tukikelpoisia ovat seuraavat MEDIA-maissa toteutettavat toimet ja niihin liittyvä toiminta:
— Eurooppalaisten elokuvien markkinointiin ja esittämiseen tähtäävät toimet.
— Nuoren elokuvayleisön keskuudessa tehtävä tiedottava opetustoiminta.
— Toimet, jotka tähtäävät digitaalisen elokuvan käyttöönoton edistämiseen ja tukemiseen alan yrittäjien
parissa.
— Verkottamistoiminta: tiedottaminen, esittäminen ja viestintä.
4. Myöntämisperusteet
Hakijoille myönnetään pisteitä 100 pisteen kokonaismäärästä seuraavin perustein:
Verkosto

20 pistettä

Taloudellisen tuen jakamisen ja seurannan strategia

20 pistettä

Kustannustehokkuus

20 pistettä

Yleinen toiminta

20 pistettä

Nuori katsojakunta

20 pistettä

YHTEENSÄ

100 pistettä

5. Budjetti
Ehdotuspyyntö sisältää mahdollisuuden kaksivuotiseen kumppanuussopimukseen. Tähän ehdotuspyyntöön
varattuja määrärahoja on enintään 10 800 000 EUR ensimmäisenä vuonna.
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Vain yksi edunsaaja valitaan.
Myönnettävä rahoitusosuus on tukea. Komission taloudellinen tuki ei voi ylittää 40 prosenttia hyväksyttä
vistä kustannuksista
6. Hakemusten jättämisen määräaika
Ehdotukset on lähetettävä (postileiman päiväys) viimeistään 16 päivänä heinäkuuta 2012.
Ehdotukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Hakemukset otetaan käsiteltäviksi ainoastaan, jos ne on esitetty virallisella hakulomakkeella ja niissä on sen
henkilön nimi, jolla on valtuudet tehdä hakijaa koskevia oikeudellisia sitoumuksia. Kuoressa on selvästi
mainittava:
MEDIA programme — Distribution EACEA/17/12 — Cinema network
Faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.
7. Lisätiedot
Ehdotuspyyntö ja hakulomakkeet löytyvät seuraavalta Internet-sivulta:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
Hakemukset on tehtävä tähän tarkoitetuilla lomakkeilla, ja niihin on sisällytettävä kaikki pyydetyt tiedot ja
liitteet.
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