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HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
MEDIA 2007 – KEHITTÄMINEN, LEVITYS, MYYNNINEDISTÄMINEN JA KOULUTUS
Ehdotuspyyntö – EACEA/14/12
Eurooppalaisten elokuvateatterien digitalisoinnin tukeminen
(2012/C 150/04)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntö perustuu Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA 2007)
15 päivänä marraskuuta 2006 tehtyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 1718/2006/EY.
Ohjelman kokonaistavoitteet ovat:
a) Euroopan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden sekä sen elokuva- ja audiovisuaaliperinnön säi
lyttäminen ja lujittaminen, sen takaaminen, että se on yleisön ulottuvilla, sekä kulttuurien välisen vuoro
puhelun edistäminen
b) eurooppalaisten audiovisuaaliteosten liikkuvuuden ja niiden yleisömäärän lisääminen Euroopan unionissa
ja sen ulkopuolella muun muassa toimijoiden välistä yhteistyötä lisäämällä;
c) Euroopan audiovisuaalialan kilpailukyvyn tehostaminen avoimilla, kilpailukykyisillä ja työllisyyttä edis
tävillä Euroopan markkinoilla muun muassa audiovisuaalialan ammattilaisten välisiä yhteyksiä edistämäl
lä.
Elokuvateattereiden digitalisointihankkeen tavoitteena on kannustaa sellaisia elokuvateattereita, joiden esit
tämistä teoksista huomattava osuus on muita kuin kotimaisia elokuvia, hyödyntämään digitaalitekniikan
tarjoamia mahdollisuuksia.
Tämän ehdotuspyynnön tavoitteena on helpottaa eurooppalaisia elokuvia näyttävien elokuvateattereiden
siirtymistä digitaalitekniikkaan antamalla tukea digitaaliprojektorin hankintaan liittyviin välillisiin kustannuk
siin.
2. Tukikelpoiset hakijat
Tämä ilmoitus on suunnattu riippumattomille eurooppalaisille elokuvateatteritoiminnan harjoittajille, joiden
päätoimiala on elokuvien näyttäminen.
Hakijoilla on oltava toimipaikka jossakin seuraavista maista:
— jokin Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta
— ETA-ssa, Sveitsi ja Kroatia
— Bosnia ja Hertsegovina (edellyttäen, että neuvotteluprosessi ja tämän maan MEDIA ohjelmaan osallis
tumisen virallistaminen on viety päätökseen).
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Hakijaorganisaatioille asetettavat edellytykset:
— hakijoiden tulee olla ensiesitysteattereita (joiden ohjelmassa on eurooppalaisten elokuvien ensiesityksiä,
viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa elokuvan kotimaisesta ensi-illasta);
— hakijoiden on täytynyt olla avoinna yleisölle vähintään kolmen vuoden ajan;
— hakijoilla tulee olla lipunmyynnin ja sisäänpääsyn seurantajärjestelmä;
— hakijoilla tulee olla vähintään yksi valkokangas ja 70 istumapaikkaa;
— hakijoilla tulee olla ollut 520 esitystä vuodessa, jos kyseessä on pysyvä elokuvateatteri (toisin sanoen
elokuvateatteri, joka on toiminnassa vähintään 6 kuukautta vuodessa), 300 esitystä vuodessa, jos ky
seessä on yhden valkokankaan teatteri (30 esitystä kuukaudessa), ja vähintään 30 esitystä kuukaudessa,
jos kyseessä on vain kesäisin toimiva tai ulkoilmateatteri (elokuvateatteri, joka on toiminnassa alle 6
kuukautta vuodessa);
— vähintään 20 000 sellaista sisäänpääsyä elokuviin, joista edellisenä vuonna tosiasiallisesti maksettiin
normaalin lipun hinta.
Tukea ei myönnetä hakijoille, jotka ovat saaneet tai saavat projektorin välittäjältä (integroijalta) allekirjoitet
tuaan virtuaalisen kopiokorvaussopimuksen (VPF-sopimuksen).
Jotta elokuvateatteri olisi tukikelpoinen, sen vuonna 2010 näyttämistä elokuvista vähintään 50 prosenttia on
täytynyt olla eurooppalaisia elokuvia; näistä vähintään 30 prosenttia on täytynyt olla eurooppalaisia, muita
kuin kotimaisia elokuvia.
Elokuvan katsotaan olevan eurooppalainen, jos se vastaa MEDIA-ohjelmassa elokuva-alan valikoivan tuen ja
automaattisen tuen järjestelmissä tällaisista elokuvista annettua määritelmää.
Elokuvat, jotka on jo luokiteltu, on sisällytetty eurooppalaiseen elokuvatietokantaan:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/filmbase/index_en.htm
Elokuvan katsotaan olevan eurooppalainen, jos se on seuraavan määritelmän mukainen:
Mikä tahansa viimeaikainen fiktiivinen teos (animaatioelokuvat mukaan luettuina) tai dokumentti, jonka
kesto on vähintään 60 minuuttia ja joka täyttää seuraavat edellytykset:
— Teos on pääosin MEDIA-ohjelmaan osallistuviin maihin sijoittautuneen tuottajan tai sijoittautuneiden
tuottajien tuottama. Tuotantoyhtiöiden katsotaan olevan tosiasiallisia tuottajia vain, jos ne mainitaan
elokuvassa sen tuottajina. Tosiasiallisen tuottajan määrittämisessä voidaan ottaa huomioon myös muita
seikkoja, kuten luovan työn johtaminen, hyödyntämisoikeuksien omistaminen ja osuus voitoista
ja
— teoksen tuottamisessa huomattava osuus on täytynyt olla sellaisilla ammattilaisilla, jotka ovat MEDIAohjelmaan osallistuvien maiden kansalaisia tai asuvat näissä maissa. ”Huomattava osuus” edellyttää
vähintään 50:tä prosenttia alla olevaan taulukkoon perustuvista pisteistä (esimerkiksi 10 pistettä tai
enemmän, jos kyseessä on fiktiivinen teos, tai suurin pisteosuus, jos kokonaispistemäärä on alle 19,
kuten tavallisesti dokumenttien tai animaatioelokuvien osalta, joissa kaikkia mainittuja ryhmiä ei yleensä
sisällytetä alku- tai lopputeksteihin).
Tehtävät

Pisteet

Ohjaaja

3

Käsikirjoittaja

3

Säveltäjä

1

Näyttelijä 1

2

Näyttelijä 2

2

Näyttelijä 3

2

Taiteellinen johtaja/Tuotannonsuunnittelija

1
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Tehtävät

Pisteet

Kuvauspäällikkö

1

Leikkaaja

1

Äänittäjä

1

Kuvauspaikka

1

Laboratorio

1
19

YHTEENSÄ

Tukikelpoisia eivät ole mainosmateriaalista tai pornografisesta tai rasistisesta aineistosta koostuvat elokuvat
eivätkä elokuvat, joissa ihannoidaan väkivaltaa.
3. Tukikelpoiset toimet
Digital Cinema Initiative (DCI) -hankkeen mukaisten sisällön turvallisuusvaatimusten mukaisen, kaikki tu
kikelpoisuuden edellytykset täyttävään elokuvateatteriin asennettavan digitaaliprojektorin hankintaan liitty
vien välillisten kustannusten tukeminen.
Tukea voidaan hakea vain yhdelle projektorille valkokangasta kohti ja enintään kolmelle valkokankaalle
elokuvateatteria kohti.
Projektori on ostettava hakemuksen toimittamispäivän ja joulukuun 31. päivän 2013 välisenä aikana.
4. Myöntämisperusteet
Tukikelpoiset hakemukset/toimet arvioidaan seuraavin perustein:
Perusteet

Pisteet

Eurooppalainen ulottuvuus (eurooppalaisten ei-kansallisten elokuvien prosenttiosuus)

65

Haettujen tukikelpoisten projektorien lukumäärä
1 projektori
2 projektoria
3 projektoria





7
13
25

Kansallisten tukimekanismien olemassaolo
Ei
Kyllä




10
0

5. Budjetti
Hankkeiden yhteisrahoittamiseen varatun vuosittaisen budjetin arvioidaan olevan 2 000 000 EUR.
Myönnetty taloudellinen tuki on avustus, joka maksetaan kertakorvauksena, enintään 20 000 EUR valko
kangasta kohti.
Tämä avustus kattaa kaikki eurooppalaisten teatterien digitaalitekniikkaan siirtymiseen liittyvät kustannukset
digitaaliprojektorin ja palvelimen kustannuksia lukuun ottamatta.
Virasto varaa itselleen mahdollisuuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.
6. Hakemusten jättämisen määräaika
Ehdotukset on lähetettävä (postileiman päiväys) viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2012.
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Ehdotukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Hakemukset otetaan käsiteltäviksi ainoastaan, jos ne on esitetty virallisella hakulomakkeella ja niissä on sen
henkilön nimi, jolla on valtuudet tehdä hakijaa koskevia oikeudellisia sitoumuksia. Kuoressa on selvästi
mainittava:
MEDIA programme — Distribution EACEA/14/12 — Digitisation of cinemas
Faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.
7. Lisätiedot
Ehdotuspyyntö ja hakulomakkeet löytyvät seuraavalta Internet-sivulta:
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
Hakemukset on tehtävä tähän tarkoitetuilla lomakkeilla, ja niihin on sisällytettävä kaikki pyydetyt tiedot ja
liitteet.
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