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Konkursikutse – EACEA/14/12
Toetus Euroopa kinode digiteerimiseks
(2012/C 150/04)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Käesoleva konkursikutse alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsus nr
1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007).
Programmi üldised eesmärgid on
a) säilitada ja väärtustada Euroopa kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning kinematograafia- ja audiovi
suaalset pärandit, tagada avalikkusele juurdepääs nendele ning soodustada kultuuridevahelist dialoogi;
b) suurendada Euroopa audiovisuaalteoste ringlust ja vaatajaskonda Euroopa Liidu sees ja väljaspool
Euroopa Liitu, sealhulgas alal tegutsejate tõhusama koostöö abil;
c) tugevdada Euroopa audiovisuaalsektori konkurentsivõimet Euroopa avatud ja konkurentsile rajatud turu
süsteemis, mis soodustab tööhõivet, sealhulgas audiovisuaalalade spetsialistide vaheliste sidemete eden
damise abil.
Kinode digiteerimise toetuse eesmärk on soodustada suurel määral mitteriiklikke Euroopa teoseid näitavates
kinodes digitaalse levitamise võimaluste kasutamist.
Käesoleva konkursikutse eesmärk on võimaldada Euroopas toodetud filme näitavatel kinodel minna üle
digitehnoloogiale, toetades digiprojektori ostuga seotud kaudsete kulude katmist.
2. Abikõlblikud taotlejad
Käesolev teade on suunatud Euroopa sõltumatutele kinoettevõtjatele, kelle põhitegevus on filmide näitamine.
Taotlejate tegevuskoht peab olema ühes järgmistest riikidest:
— 27 Euroopa Liidu riiki;
— EMP riigid, Šveits ja Horvaatia;
— Bosnia ja Hertsegoviina (tingimusel, et läbirääkimised lõpetatakse ja kõnealuse riigi osalemine MEDIA
programmis kinnitatakse ametlikult).
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Taotlevad organisatsioonid peavad vastama järgmistele tingimustele:
— nad peavad olema esilinastuvaid filme näitavad kinod (näitavad esilinastuvaid Euroopas toodetud filme
hiljemalt 12 kuu jooksul pärast nende linastumist tootjariigis);
— nad peavad olema olnud üldsusele avatud vähemalt kolm aastat;
— neil peab olema piletimüügi- ja sissepääsu registreerimise süsteem;
— neil peab olema vähemalt üks ekraan ja 70 istekohta;
— neil peab olema olnud 520 linastust aastas, kui tegu on püsikinoga (st kinoga, mis tegutseb vähemalt
kuus kuud aastas), 300 linastust aastas, kui tegu on ühe ekraaniga kinoga (30 linastust kuus), ja vähemalt
30 linastust kuus, kui tegu on suve-/vabaõhukinoga (kinoga, mis tegutseb alla kuue kuu aastas);
— neil oli viimasel aastal vähemalt 20 000 kinokülastust, mil maksti tavaline piletihind.
Taotlejad, kes on saanud või saavad projektori kolmandalt investorilt VPF-lepingu sõlmimise tulemusel, ei
ole toetuse saamiseks abikõlblikud.
Kino loetakse abikõlblikuks, kui seal 2011. aastal näidatud filmidest vähemalt 50 % olid Euroopa filmid,
millest vähemalt 30 % olid mitteriiklikud Euroopa filmid.
Film loetakse Euroopa filmiks, kui see vastab programmi MEDIA selliste filmide määratlusele kinode vali
kulises ja automaatses toetuskavas.
Seni klassifitseeritud filmid on loetletud Euroopa filmiandmebaasis:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/filmbase/index_en.htm
Film loetakse Euroopas filmiks, kui see vastab järgmisele määratlusele:
mis tahes uus mängu- (sh anima-) või dokumentaalfilm, mis on pikem kui 60 minutit ja mis vastab
järgmistele tingimustele:
— filmi on valdavas osas loonud tootja või tootjad, kes on asutatud ühes programmi MEDIA osalejariigis.
Tegelikuks tootja pidamiseks peab tootmisettevõte olema sertifitseeritud. Tegeliku tootja kindlakstege
misel võidakse arvesse võtta ka muid tegureid, nagu loominguline juhtimine, kasutusõiguste omamine ja
kasumi jaotamine
ning
— filmi tootmises peavad olema märkimisväärselt osalenud spetsialistid, kes on programmi MEDIA osale
jariikide kodanikud või kelle peamine elukoht on osalejariigis. „Märkimisväärne osalus” tähendab, et
saadakse enam kui 50 % allpool tabelis esitatud punktidest (nt saadakse 10 või enam punkti mängufilmi
korral või suurima punktide arvu, kui kogusumma on alla 19 punkti, mis on tavaline dokumentaal- ja
animafilmide korral, kus tavaliselt kõikides kategooriates punkte ei anta):
Funktsioonid

Punktid

Režissöör

3

Stsenarist

3

Helilooja

1

1. näitleja

2

2. näitleja

2

3. näitleja

2

Kunstiline juht/lavastaja

1
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Funktsioonid

Punktid

Operaator

1

Toimetaja

1

Heli

1

Filmimiskoht

1

Montaaž

1
19

KOKKU

Filmi, mis sisaldab reklaami, pornograafilist või rassistlikku materjali või materjali, mis õhutab vägivallale, ei
loeta abikõlblikuks.
3. Abikõlblikud tegevused
Toetust antakse digiprojektorite soetamisega seotud kaudseteks kuludeks; digiprojektorid peavad vastama
digitaalse kino algatuses (Digital Cinema Initiative DCI) kehtestatud sisu turvalisuse nõuetele ja need tuleb
paigaldada kõiki abikõlblikkuse kriteeriume täitvasse kinosse.
Toetust võib küsida üksnes ühe projektori jaoks ekraani kohta või kõige rohkem kolme ekraani jaoks kino
kohta.
Projektor peab olema ostetud ajavahemikul taotluse esitamise kuupäevast kuni 31. detsembrini 2013.
4. Toetuse andmise kriteeriumid
Abikõlblikke taotlusi/tegevusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel.
Kriteeriumid

Punktid

Euroopa mõõde (Euroopa mitteriiklike filmide protsent)

65

Taotletud abikõlblike projektorite arv:
1 projektor
2 projektorit
3 projektorit





7
13
25

Riikliku toetusmehhanismi olemasolu
Ei
Jah




10
0

5. Eelarve
Projektide kaasrahastamiseks eraldatav aastaeelarve on hinnanguliselt 2 miljonit eurot.
Rahastamine toimub toetuse vormis kindlasummalise maksena, suurim summa on 20 000 eurot ekraani
kohta.
Kõnealuse toetusega kaetakse Euroopa kinode digitehnoloogiale üleminekuga seotud mis tahes kulud, välja
arvatud digiprojektori ja serveri maksumus.
Täitevasutus jätab endale õiguse kõiki kasutada olevaid vahendeid toetusteks mitte eraldada.
6. Taotluste esitamise tähtpäev
Taotlused peavad olema saadetud hiljemalt 31. juulil 2012 (postitempli kuupäev).
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Taotlused tuleb saata Hariduse-, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele (EACEA) järgmisel
aadressil:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Vastu võetakse ainult ametlikul avaldusvormil esitatud avaldused, mille on nõuetekohaselt allkirjastanud isik,
kes on volitatud võtma taotluse esitanud asutuse nimel õiguslikult siduvaid kohustusi. Ümbrikul peab olema
selge märge:
MEDIA programme — Distribution EACEA/14/12 — Digitisation of cinemas
Faksi või e-postiga saadetud taotlusi vastu ei võeta.
7. Üksikasjalik teave
Üksikasjalik juhend koos taotlusvormidega on järgmisel internetiaadressil:
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
Taotlus tuleb esitada ettenähtud vormil ja peab sisaldama nõutud teavet ning lisasid.
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