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MEDIA 2007 – UTVECKLING, DISTRIBUTION, MARKNADSFÖRING OCH UTBILDNING
Inbjudan att lämna förslag – EACEA/17/12
Stöd till upprättande av nätverk av biografer som visar europeiska filmer – ”Biografnätverk”
(2012/C 135/08)
1. Mål och beskrivning
Denna inbjudan att lämna förslag grundas på Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av
den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn
(Media 2007).
De särskilda målen är
— att förbättra spridningen av icke-nationella europeiska filmer på de europeiska och internationella mark
naderna genom att erbjuda incitament för export, distribution på olika medier och biografvisning,
— att uppmuntra biografvisning av icke-nationella europeiska filmer på den europeiska marknaden, särskilt
genom att stödja samordningen av ett biografnätverk.
Inbjudan att lämna förslag EACEA/17/12 avser ett tvåårigt partnerskapsramavtal.
2. Vem kan söka bidrag
Denna inbjudan att lämna förslag riktar sig till europeiska biografer som ingår i ett nätverk vars verksamhet
bidrar till att förverkliga ovanstående mål.
Samordnaren (nätverket) och medmottagarna (biograferna) ska ägas och fortsätta att ägas, antingen direkt
eller genom majoritetsägande, av medborgare i länder som deltar i Mediaprogrammet och ska vara etable
rade i något av de länderna:
— Europeiska unionens 27 medlemsstater
— EES, Schweiz och Kroatien
— Bosnien och Hercegovina (förutsatt att landets medverkan i Media-programmet förhandlas klart och
formaliseras).
Medmottagare:
Europeiska oberoende biografer kan söka bidrag som medmottagare.
En europeisk oberoende biograf är ett företag, en sammanslutning eller en organisation med en eller flera
filmdukar, etablerad i ett land som deltar i Mediaprogrammet, vars verksamhet bedrivs under samma
företagsnamn. Filmvisning ska vara den huvudsakliga verksamheten hos sökanden eller avdelningen av
den sökande organisationen.
För att kunna söka bidrag ska europeiska oberoende biografer uppfylla följande villkor:
— De ska vara premiärbiografer (som tar med europeiska premiärfilmer på programmet högst tolv må
nader efter den nationella premiären). Biografer där högst 30 procent av de filmer som visas är
retrospektiva filmer eller nypremiärer kan vara berättigade till bidrag.
— De ska ha varit öppna för allmänheten i minst sex månader.
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— De ska ha ett system för biljettförsäljning och insläpp.
— De ska ha minst en filmduk och 70 platser.
— De ska ha gett minst 300 filmvisningar per år om de har en duk och 520 visningar per år om de har
flera dukar (gäller biografer som drivs under minst sex månader om året) och minst 30 visningar per
månad om de är sommar- eller utomhusbiografer (gäller biografer som drivs under färre än sex månader
om året).
— De ska ha haft minst 20 000 åskådare under de senaste tolv månaderna.
För att som en grupp uppfylla ovanstående kriterier kan olika biografer tillåtas att slå samman sina resultat.
Villkoren för detta ska tydligt anges av sökanden i ansökan och i det förslag till riktlinjer som medföljer den.
Samordnare:
Biografnätverk kan söka bidrag som samordnare.
Med ett biografnätverk avses en grupp biografer som, genom en i laglig ordning grundad samordningsenhet,
utvecklar gemensam verksamhet som avser visning och marknadsföring av europeiska filmer. Denna sam
ordningsenhet ska i synnerhet se till att det finns ett fungerande system för kommunikation och information
mellan biograferna.
För att kunna söka bidrag ska biografnätverket företräda minst 100 biografer i minst 20 länder som deltar i
Mediaprogrammet.
3. Vilka aktiviteter kan få bidrag
Bidrag kan sökas för följande åtgärder och tillhörande verksamheter som genomförs i länder som deltar i
Mediaprogrammet:
— Åtgärder för att marknadsföra och visa europeiska filmer.
— Pedagogiska aktiviteter som ska öka den unga biopublikens medvetenhet.
— Aktiviteter som ska uppmuntra och stödja biografägares införande av digital bio.
— Nätverksaktiviteter: information, animation och kommunikation.
4. Tilldelningskriterier
Totalt 100 poäng tilldelas utifrån nedanstående viktning:
Nätverket

20 poäng

Strategi för tilldelning och övervakning av ekonomiskt stöd

20 poäng

Kostnadseffektivitet

20 poäng

Gemensamma aktiviteter

20 poäng

Den unga publiken

20 poäng

TOTALT

100 poäng

5. Budget
Inbjudan att lämna förslag avser ett tvåårigt partnerskapsavtal. Budgeten för denna inbjudan att lämna
förslag uppgår till högst 10 800 000 EUR för det första året.
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Endast en stödmottagare kommer att väljas.
Det ekonomiska stödet ges i form av ett bidrag. Det ekonomiska stödet får inte överstiga 40 procent av de
totala bidragsberättigande kostnaderna.
6. Sista inlämningsdag
Förslagen ska lämnas in (vara poststämplade) senast den 16 juli 2012.
Förslagen ska skickas till följande adress:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
För att godtas måste ansökan göras med hjälp av det officiella ansökningsformuläret och undertecknas av
den person som har rätt att ingå juridiskt bindande överenskommelser å den sökande organisationens
vägnar. Kuvertet ska tydligt märkas:
MEDIA programme — Distribution EACEA/17/12 — Cinema network
Inga ansökningar tas emot via fax eller e-post.
7. Utförlig information
Ansökningsformulär och riktlinjer finns på följande webbadress:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
Ansökan ska lämnas in på avsedda formulär och omfatta samtliga begärda uppgifter och bilagor.
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