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MEDIA 2007 — ONTWIKKELING, DISTRIBUTIE, PROMOTIE EN OPLEIDING
Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/17/12
Ondersteuning van een netwerk van bioscopen die Europese films programmeren —
„Bioscopennetwerk”
(2012/C 135/08)
1. Doelstellingen en beschrijving
Deze kennisgeving van een oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr.
1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering
van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007).
De specifieke doelstellingen zijn:
— de circulatie van niet-nationale Europese films op de Europese en internationale markt te verbeteren
door stimuleringsmaatregelen voor de export, de distributie (op alle mogelijke dragers) en de vertoning
van deze films in de bioscoop;
— het programmeren van niet-nationale Europese films op de Europese markt aan te moedigen, in het
bijzonder door steun te bieden aan de coördinatie van een netwerk van bioscopen.
De oproep tot het indienen van voorstellen EACEA/17/12 kan leiden tot een kaderpartnerschapsovereen
komst met een looptijd van twee jaar.
2. In aanmerking komende aanvragers
Deze kennisgeving richt zich tot Europese bioscopen die zich hebben aaneengesloten in een netwerk en
wier activiteiten bijdragen tot de verwezenlijking van voornoemde doelstellingen.
De coördinator (het netwerk) en de medebegunstigden (de bioscopen) moeten, hetzij rechtstreeks, hetzij
door een meerderheidsdeelneming, in het bezit zijn en blijven van onderdanen van aan het MEDIA-pro
gramma deelnemende landen en in een van deze landen gevestigd zijn:
— de 27 landen van de Europese Unie
— de EER-landen, Zwitserland en Kroatië
— Bosnië en Herzegovina (op voorwaarde dat het onderhandelingsproces afgerond is en dat het land
officieel tot deelnemer van het MEDIA-programma verklaard wordt).
Medebegunstigden:
Europese onafhankelijke bioscopen komen voor subsidiëring in aanmerking als medebegunstigden.
Een Europese onafhankelijke bioscoop is een onderneming, vereniging of organisatie met één of meerdere
schermen die gevestigd is in een aan het MEDIA-programma deelnemend land en die onder dezelfde
bedrijfsnaam opereert. De programmering van films moet de voornaamste activiteit van de aanvrager of
de voornaamste tak van de aanvragende organisatie vormen.
Europese onafhankelijke bioscopen kunnen slechts in aanmerking komen indien zij:
— first-runbioscopen zijn (die Europese films in de eerste run vertonen binnen een periode van maximaal
twaalf maanden nadat deze in het betrokken land zijn uitgebracht). Bioscopen die maximaal 30 % van
hun filmvertoningen aan retrospectieven of re-releases wijden, kunnen in aanmerking komen;
— sinds minimaal zes maanden open zijn voor het publiek;
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— beschikken over een systeem voor de aangifte van kaartverkoop en bezoekersaantallen;
— ten minste beschikken over één scherm en 70 zitplaatsen;
— ten minste 300 filmvertoningen per jaar hebben gehad als het gaat om een bioscoop met één scherm en
520 filmvertoningen per jaar als het gaat om een bioscoop met meerdere schermen (een bioscoop die
ten minste 6 maanden per jaar in bedrijf is) en ten minste 30 filmvertoningen per maand als het gaat
om een zomer-/openluchtbioscoop (een bioscoop die minder dan zes maanden per jaar in bedrijf is);
— ten minste 20 000 bezoekers hebben gehad in de voorgaande twaalf maanden.
Verschillende bioscopen mogen hun resultaten bundelen en als groep aan voornoemde subsidiabiliteits
criteria voldoen. De omstandigheden waarin dit gebeurt, moeten door de aanvrager duidelijk worden
omschreven in diens voorstel en in de begeleidende ontwerprichtsnoeren.
Coördinator:
Bioscopennetwerken komen voor subsidiëring in aanmerking als coördinator.
Onder een bioscopennetwerk wordt een groep van bioscopen verstaan die, middels een wettig opgerichte
coördinatie-entiteit, gezamenlijke activiteiten ontplooien op het gebied van de promotie en programmering
van Europese films. Deze coördinatie-entiteit draagt in het bijzonder zorg voor de werking van een com
municatie- en informatiesysteem tussen de bioscopen.
Om in aanmerking te komen, moet het netwerk van bioscopen minstens 100 bioscopen vertegenwoordigen
in minimaal 20 aan het MEDIA-programma deelnemende landen.
3. In aanmerking komende acties
De volgende acties en activiteiten in de aan het MEDIA-programma deelnemende landen komen voor
subsidiëring in aanmerking.
— promotie en programmering van Europese films;
— educatieve activiteiten die jonge bioscoopbezoekers meer bewust moeten maken van het belang van
Europese films;
— activiteiten die exposanten moeten aanzetten tot de introductie van digitale cinema en die hen daarbij
helpen;
— netwerkactiviteiten: voorlichting, animatie en communicatie.
4. Gunningscriteria
Er worden punten toegekend (met een maximum van 100) op basis van de volgende weging:
het netwerk

20 punten

strategie voor verspreiding en monitoring van de financiële
ondersteuning

20 punten

rendement

20 punten

gemeenschappelijke acties

20 punten

jong publiek

20 punten

TOTAAL

100 punten

5. Begroting
De oproep tot het indienen van voorstellen kan leiden tot een partnerschapsovereenkomst met een looptijd
van twee jaar. In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen is een begroting van maximaal
10 800 000 EUR beschikbaar voor het eerste jaar.
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Er zal slechts één begunstigde worden geselecteerd.
De financiële bijdrage wordt toegekend in de vorm van een subsidie. De financiële steun mag niet meer
bedragen dan 40 % van de totale subsidiabele kosten.
6. Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen
Voorstellen moeten uiterlijk op 16 juli 2012 worden toegezonden (datum poststempel)
Voorstellen moeten naar het volgende adres worden gezonden:
Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Bourgetlaan 1
1140 Brussel
BELGIË
Alleen aanvragen die zijn ingediend op het officiële aanvraagformulier en naar behoren zijn ondertekend
door de persoon die bevoegd is wettelijk bindende verplichtingen aan te gaan namens de aanvragende
organisatie, worden aanvaard. Op de envelop moet duidelijk worden vermeld:
MEDIA programme — Distribution EACEA/17/12 — Cinema network
Aanvragen die per fax of per e-mail worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
7. Volledige gegevens
De richtsnoeren en de aanvraagformulieren zijn te vinden op het volgende internetadres:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
Aanvragen moeten worden ingediend op de verstrekte formulieren en moeten alle gevraagde gegevens en
bijlagen bevatten.
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