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MEDIA 2007 – GYÁRTÁS-ELŐKÉSZÍTÉS, FORGALMAZÁS, PROMÓCIÓ ÉS KÉPZÉS
Pályázati felhívás – EACEA/17/12
Európai filmeket bemutató filmszínházi hálózat támogatása – „Filmszínházi hálózat”
(2012/C 135/08)
1. Célkitűzések és leírás
Ez a pályázati felhívásról szóló hirdetmény az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehaj
tásáról (MEDIA 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi hatá
rozaton alapul.
A program specifikus célkitűzései:
— A nem nemzeti európai filmek európai és nemzetközi piacokon történő eladásának javítása az exportra,
bármilyen médiumon keresztüli forgalmazásra és a filmszínházi bemutatásra irányuló ösztönző intéz
kedések révén.
— A nem nemzeti európai filmek európai piacon történő bemutatásának elősegítése, különösen a film
színházi hálózat koordinálásának támogatása révén.
Az EACEA/17/12 ajánlati felhívás tárgya egy két évre szóló partnerségi keretmegállapodás megkötése.
2. Pályázásra jogosultak
Ez a közlemény azoknak a hálózatba tömörült európai filmszínházaknak szól, amelyek tevékenységeikkel
hozzájárulnak a fenti célkitűzések megvalósításához.
A koordinátornak (a hálózat) és a társkedvezményezetteknek (a filmszínházak) közvetlenül vagy többségi
arányban a MEDIA programban részt vevő országok, valamely részt vevő országban székhellyel rendelkező
állampolgárainak a tulajdonát kell képezniük, és ilyen tulajdonban kell maradniuk:
— az Európai Unió 27 tagországa,
— az EGT-országok, Svájc és Horvátország,
— Bosznia-Hercegovina (azzal a feltétellel, hogy a tárgyalási folyamatok lezárulnak és az országnak a
MEDIA programban való részvétele formalizálódik).
Társkedvezményezettek:
Társkedvezményezettként független európai filmszínházak jogosultak a pályázásra.
Független európai filmszínháznak tekintendő az olyan, egy vagy több vetítővászonnal rendelkező vállalat,
társulat vagy szervezet, amely a MEDIA programban részt vevő országokban működik ugyanazon névvel. A
filmbemutatásnak kell a pályázó vagy a pályázó szervezet része fő tevékenységének lennie.
A pályázó független európai filmszínházaknak a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:
— premier-filmszínház (premieridőszakban, legfeljebb a nemzeti bemutatótól számított tizenkét hónapban
tűzi műsorra az európai filmeket). A legfeljebb 30 %-ban retrospektív filmeket, illetve újból megjelen
tetett filmeket vetítő filmszínházak is jogosultak lehetnek a pályázásra,
— legalább hat hónapja nyitva áll a nagyközönség számára,

C 135/17

C 135/18

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

— belépőjegy-kiállító és -nyilvántartó rendszerrel rendelkezik,
— legalább egy vetítővászonnal és 70 ülőhellyel rendelkezik,
— egytermes filmszínház esetében évente legalább 300 vetítést, többtermes filmszínház esetében évente
legalább 520 vetítést (évente legalább 6 hónapon át üzemelő filmszínházak), és nyári/szabadtéri mozi
(évente 6 hónapnál rövidebb ideig üzemelő mozi) esetében havonta legalább 30 vetítést tűz műsorra,
— az elmúlt tizenkét hónapban legalább 20 000 nézőt fogadott.
A fenti pályázási feltételek csoportként való teljesítése érdekében a különböző filmszínházak lehetőséget
kaphatnak eredményeik összevonására. A körülményeket, amelyek mellett ez megvalósulhat, a pályázónak
világosan meg kell határoznia pályázatában és az ahhoz csatolt útmutatótervezetben.
Koordinátor:
Koordinátorként filmszínházi hálózatok jogosultak a pályázásra.
Filmszínházi hálózatnak tekintendő az olyan filmszínházcsoport, amely egy jogszerűen létrehozott koordi
náló szerv segítségével közös tevékenységeket végez az európai filmek bemutatása és népszerűsítése terén. A
koordináló szervnek különösen biztosítania kell a filmszínházak közötti kommunikációs és információs
rendszer működését.
A pályázati jogosultsághoz a filmszínházi hálózatnak legalább 100 filmszínházat kell magában tömörítenie,
amelyek a MEDIA programban részt vevő legalább 20 országban működnek.
3. Támogatható tevékenységek
Az alábbi, MEDIA-országokban végzett tevékenységek támogathatók:
— európai filmek promócióját és bemutatását célzó tevékenységek,
— fiatal moziba járó közönség tudatosságának növelését szolgáló oktatási tevékenységek,
— a digitális mozi filmszínházak közötti bevezetését előmozdító és figyelemmel kísérő tevékenységek,
— hálózati tevékenységek: tájékoztatás, ösztönzés és kommunikáció.
4. Elbírálási szempontok
Az összesen 100 pontból az alábbi súlyozás szerint lehet pontokat elérni:
A hálózat

20 pont

A pénzügyi támogatás eloszlása és a felügyeleti stratégia

20 pont

Költséghatékonyság

20 pont

Közös tevékenységek

20 pont

Fiatal közönség

20 pont

ÖSSZESEN

100 pont

5. Költségvetés
A felhívás tárgya egy két évre szóló partnerségi keretmegállapodás megkötése. A jelen pályázat keretében az
első évre nyújtott támogatás legfeljebb 10 800 000 EUR.
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Egy kedvezményezett kerül kiválasztásra.
A megítélt pénzügyi hozzájárulás támogatásnak minősül. A pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes
támogatható összeg 40 %-át.
6. A pályázatok benyújtásának határideje
Az ajánlatokat 2012. július 16. (postai bélyegző dátuma) kell benyújtani.
Az ajánlatokat a következő címre kell elküldeni:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Csak a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy által aláírt, a hivatalos
pályázati űrlapon benyújtott pályázatokat veszik figyelembe. A borítékon világosan fel kell tüntetni az
alábbiakat:
MEDIA programme — Distribution EACEA/17/12 — Cinema network
A faxon vagy e-mailben elküldött pályázatokat elutasítják.
7. Részletes információk
Az ajánlati felhívás – a pályázati nyomtatványokat beleértve – a következő internetes oldalon található:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
A pályázatokat a megfelelő pályázati űrlapokon kell benyújtani, valamennyi szükséges információval és
melléklettel együtt.
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