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MEDIA 2007 – ROZVOJ, DISTRIBÚCIA, PROPAGÁCIA A VZDELÁVANIE
Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/17/12
Podpora vytvárania sietí kín premietajúcich európske filmy – „Cinema network“
(2012/C 135/08)
1. Ciele a opis
Toto oznámenie o výzve na prekladanie návrhov sa zakladá na rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho
sektora (MEDIA 2007).
Osobitné ciele sú:
— Zlepšiť šírenie inonárodných európskych filmov na európskom a medzinárodnom trhu pomocou stimu
lačných opatrení na vývoz, distribúciu na akomkoľvek nosiči a premietanie v kinách.
— Podporiť premietanie inonárodných európskych filmov na európskom trhu, najmä podporovaním koor
dinácie siete kín.
Na základe výzvy na predloženie návrhov EACEA/17/12 sa poskytne dvojročná rámcová dohoda o partner
stve.
2. Oprávnení žiadatelia
Táto výzva je určená pre európske kiná zoskupené v sieti, ktorých činnosť prispieva k dosiahnutiu uvede
ných cieľov.
Koordinátor (sieť) a spoloční príjemcovia (kiná) musia byť vo vlastníctve a zostať naďalej vo vlastníctve, či
už priamo alebo väčšinovou účasťou, štátnych príslušníkov krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe MEDIA
a sú registrovaní v jednej z týchto krajín:
— 27 krajín Európskej únie,
— krajiny EHP, Švajčiarsko a Chorvátsko,
— Bosna a Hercegovina (pod podmienkou ukončenia rokovaní a formalizácie účasti tejto krajiny na
programe MEDIA).
Spoloční príjemcovia:
Európske nezávislé kiná sú oprávnenými spoločnými príjemcami.
Európske nezávislé kino je spoločnosť, združenie alebo organizácia s jedným alebo viacerými premietacími
plátnami so sídlom v krajinách zúčastňujúcich sa na programe MEDIA a ktoré pôsobí pod rovnakým
názvom spoločnosti. Premietanie filmov by malo byť hlavným predmetom činnosti žiadateľa alebo odde
lenia organizácie žiadateľa.
Oprávnené sú len európske nezávislé kiná, ktoré:
— sú premiérové kiná (s premiérovým programom európskych filmov v lehote najviac dvanástich mesiacov
od ich národnej premiéry), Oprávnené môžu byť tie kiná, ktoré majú vyhradené maximálne 30 % svojho
premietacieho času na retrospektívne alebo nepremiérové premietanie,
— sú otvorené pre verejnosť už aspoň šesť mesiacov,
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— vlastnia systém predaja vstupeniek a hlásenia počtu vstupov,
— majú aspoň jedno premietacie plátno a 70 miest na sedenie,
— mali aspoň 300 premietaní za rok v kinách s jednou kinosálou a 520 premietaní za rok vo viacsálových
kinách (kiná v prevádzke po dobu najmenej 6 mesiacov za rok) a aspoň 30 premietaní mesačne
v letnom kine/kine pod holým nebom (kiná, ktoré sú v prevádzke menej ako 6 mesiacov v roku),
— mali najmenej 20 000 divákov v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch.
Na splnenie uvedených kritérií ako skupina môžu jednotlivé kiná spojiť svoje výsledky. Za akých okolností
k tomu môže dôjsť, musí žiadateľ jasne uviesť vo svojej žiadosti a sprievodnom návrhu usmernení.
Koordinátor:
Siete kín sú oprávnené ako koordinátor.
Sieť kín je vymedzená ako skupina kín rozvíjajúca prostredníctvom právne zriadeného koordinačného
subjektu spoločné činnosti v oblasti premietania a propagácie európskych filmov. Konkrétne tento koordi
načný subjekt zabezpečí prevádzku komunikačného a informačného systému medzi kinami.
Aby sieť kín mohla byť oprávnená, musí reprezentovať minimálne 100 kín nachádzajúcich sa aspoň v 20
krajinách zúčastnených na programe MEDIA.
3. Oprávnené činnosti
Oprávnené opatrenia a aktivity realizované v krajinách programu MEDIA sú:
— opatrenia zamerané na propagovanie a premietanie európskych filmov,
— vzdelávacie aktivity zamerané na zvýšenie povedomia medzi mladými návštevníkmi kina,
— činnosti zamerané na podporovanie a podieľanie sa na zavedení digitálneho kina medzi subjektmi
premietajúcimi filmy,
— činnosti v rámci siete: informácie, animácia a komunikácia.
4. Kritériá poskytnutia podpory
Z celkového počtu 100 bodov sa body budú prideľovať na základe týchto kritérií:
Sieť

20 bodov

Stratégia distribúcie a monitorovania finančnej podpory

20 bodov

Nákladová efektívnosť

20 bodov

Spoločné činnosti

20 bodov

Mladí diváci

20 bodov

SPOLU

100 bodov

5. Rozpočet
Na základe tejto výzvy sa poskytne dvojročná zmluva o partnerstve. Maximálny rozpočet dostupný v rámci
tejto výzvy na predkladanie návrhov je 10 800 000 EUR na prvý rok.
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Vybraný bude len jeden príjemca.
Udelený finančný príspevok je dotácia. Finančná pomoc nemôže presiahnuť 40 % celkových oprávnených
nákladov.
6. Lehota na predkladanie žiadostí
Návrhy musia byť odoslané do 16. júla 2012 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).
Návrhy musia byť poslané na adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Akceptované budú iba žiadosti podané na oficiálnom formulári žiadosti, riadne podpísané osobou, ktorá je
oprávnená uzatvárať právne záväzky v mene žiadajúcej organizácie. Na obálke musí byť výrazne uvedené:
MEDIA programme — Distribution EACEA/17/12 — Cinema network
Žiadosti poslané faxom alebo elektronickou poštou budú zamietnuté.
7. Ďalšie informácie
Usmernenia a formuláre žiadostí sa nachádzajú na tejto internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
Žiadosti musia byť podané na poskytnutých formulároch a musia obsahovať všetky požadované informácie
a prílohy.
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