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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
MEDIA 2007 – IZSTRĀDE, IZPLATĪŠANA, POPULARIZĒŠANA UN APMĀCĪBA
Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/14/12
Atbalsts Eiropas kinoteātru digitalizācijai
(2012/C 150/04)
1. Mērķi un apraksts
Šis paziņojums par aicinājumu iesniegt priekšlikumus pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.
gada 15. novembra Lēmumu Nr. 1718/2006/EK par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā
nozarē (MEDIA 2007).
Programmas vispārējie mērķi ir:
a) aizsargāt un stiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību, kā arī kinematogrāfisko un audiovizuālo
mantojumu, nodrošināt sabiedrībai minētā mantojuma pieejamību un sekmēt starpkultūru dialogu;
b) veicināt Eiropas audiovizuālo darbu apriti un palielināt to auditoriju Eiropas Savienībā un ārpus tās,
tostarp palielinot sadarbību starp iesaistītajām pusēm;
c) palielināt Eiropas audiovizuālās nozares konkurētspēju atvērtā un konkurētspējīgā Eiropas tirgū, kas ir
labvēlīgs attiecībā pret nodarbinātību, tostarp stiprinot saites starp audiovizuālās nozares profesionāļiem.
“Kinoteātru digitalizācijas” shēmas mērķis ir mudināt kinoteātrus, rādot ievērojamu daļu citu Eiropas valstu
darbus, izmantot ciparu formāta piedāvātās iespējas.
Šā aicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir atvieglot to kinoteātru pāreju uz digitalizāciju, kas rāda
Eiropas filmas, atbalstot netiešo izmaksu, kuras saistītas ar digitālā projektora iegādi, segšanu.
2. Atbilstīgie pretendenti
Šis paziņojums ir paredzēts Eiropas neatkarīgajiem kino operatoriem, kuru galvenā nodarbošanās ir filmu
demonstrēšana.
Pretendentiem jābūt reģistrētiem kādā no šīm valstīm:
— Eiropas Savienības 27 dalībvalstis,
— EEZ valstis, Šveice un Horvātija,
— Bosnija un Hercegovina (pārrunu procesa noslēguma un šīs valsts līdzdalības MEDIA programmā
formalizēšanas posmā).
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Pretendentu organizācijām:
— jābūt kinoteātriem, kuros rāda filmu pirmizrādes (kuru programmā iekļautas Eiropas filmu pirmizrādes
ilgākais divpadsmit mēnešus pēc to pirmizrādes konkrētajā valstī),
— jābūt bijušām atvērtām publikai vismaz 3 gadus,
— jābūt biļešu un ieejas deklarēšanas sistēmai,
— jābūt vismaz vienam ekrānam un 70 sēdvietām,
— jābūt rādījušām 520 seansus gadā pastāvīgajos kinoteātros (t. i., kinoteātros, kas darbojas vismaz 6
mēnešus gadā), 300 seansus gadā viena ekrāna kinoteātros (30 seansus mēnesī) un vismaz 30 seansus
mēnesī vasaras/brīvdabas kinoteātros (kinoteātros, kas darbojas mazāk par 6 mēnešiem gadā),
— jābūt vismaz 20 000 kino apmeklējumu, par kuriem iepriekšējā gadā tika samaksāta parastā biļetes cena.
Pieteikumu iesniedzēji, kuri ir saņēmuši vai saņems projektoru no trešās puses apakšpiegādātāja, noslēdzot
VPF (Virtual Print Fee – “maksa par virtuālu kopiju”) darījumu, nav atbilstīgi pretendenti atbalsta saņemšanai.
Lai kinoteātrus atzītu par atbilstīgiem pretendentiem, tajos 2011. gadā ir jābūt rādītām vismaz 50 % Eiropas
filmu, no kurām vismaz 30 % ir bijušas citu Eiropas valstu filmas.
Filmu uzskata par Eiropas filmu, ja tā atbilst MEDIA programmas šādu filmu definīcijai saskaņā ar kine
matogrāfijas selektīvo un kinematogrāfijas automātiskā atbalsta shēmu.
Filmas, kas jau ir klasificētas, ir uzskaitītas Eiropas filmu datu bāzē:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/filmbase/index_en.htm
Filmu uzskata par Eiropas filmu, ja tā atbilst šādai definīcijai:
Jebkurš nesens uzņemts literārs darbs (tostarp animācijas filmas) vai dokumentāls darbs, kura ilgums ir
vismaz 60 minūtes un kurš atbilst šādiem nosacījumiem:
— šo darbu lielākoties ir veidojis producents vai producenti, kas reģistrēti valstīs, kuras piedalās MEDIA
programmā. Lai producentu kompānijas tiktu uzskatītas par reāliem producentiem, tās par tādām ir
jāieceļ. Lai noteiktu, kas ir faktiskais producents, var ņemt vērā arī citus faktorus, piemēram, kreativitātes
kontroli, īpašuma izmantošanas tiesības, un peļņas daļu,
un
— darbam ir jābūt radītam ar būtisku tādu profesionāļu līdzdalību, kuri ir to valstu pilsoņi/pastāvīgie
iedzīvotāji, kuras piedalās MEDIA programmā. “Būtiska līdzdalība” ir definēta kā tāda, kas ieguvusi
vairāk par 50 % no punktiem, pamatojoties uz tabulu zemāk (piemēram, ja ir 10 vai vairāk punktu
literāra darba gadījumā vai lielākā daļa no punktiem, ja kopējā summa ir mazāka par 19, kas ir normāli
dokumentālo vai animācijas filmu gadījumā, kad parasti kredītpunktos nav iekļautas visas kategorijas):
Funkcijas

Punkti

Direktors

3

Scenārists

3

Komponists

1

Aktieris Nr. 1

2

Aktieris Nr. 2

2

Aktieris Nr. 3

2

Mākslinieciskais vadītājs/noformētājs

1
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Funkcijas
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Punkti

Galvenais fotogrāfs

1

Redaktors

1

Skaņa

1

Uzņemšanas vieta

1

Laboratorija

1
19

KOPĀ

Filmas, kas sastāv no reklāmas, pornogrāfiska vai rasistiska satura materiāliem vai propagandē vardarbību,
neuzskata par atbilstīgām filmām.
3. Atbilstīgās darbības
Atbalsts netiešo izmaksu segšanai, kas saistītas ar tādu digitālo projektoru iegādi, kuri atbilst Digitālās
kinematogrāfijas iniciatīvas (DCI) standarta satura drošības prasībām un kurus jāuzstāda kinoteātrī saskaņā
ar visiem atbilstības kritērijiem.
Atbalstu var prasīt tikai vienam projektoram uz vienu ekrānu un ne vairāk kā trijiem ekrāniem vienā
kinoteātrī.
Projektoram ir jābūt iegādātam laikā no priekšlikuma iesniegšanas brīža līdz 2013. gada 31. decembrim.
4. Piešķiršanas kritēriji
Atbilstīgie pieteikumi/atbilstīgās darbības tiks vērtētas, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
Kritēriji

Punkti

Eiropas dimensija (citu Eiropas valstu filmu procentuālā attiecība)

65

Pieprasītais atbilstīgo projektoru skaits:
1 projektors
2 projektori
3 projektori





7
13
25

Valsts atbalsta mehānisma esamība
Nē
Jā




10
0

5. Budžets
Gada budžets, kas atvēlēts projektu līdzfinansēšanai, ir EUR 2 000 000.
Piešķirtais finansiālais atbalsts ir subsīdija, un to piešķir kā vienreizēju izmaksu ne vairāk kā EUR 20 000
vienam ekrānam.
Šī subsīdija ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas teātru digitalizāciju, izņemot digitālā projektora un
servera izmaksas.
Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visu pieejamo finansējumu.
6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Priekšlikumi jāiesniedz līdz 2012. gada 31. jūlijam (pasta zīmogs).
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Pieteikumi jānosūta uz šādu adresi:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tiks pieņemti tikai tie pieteikumi, kas aizpildīti oficiālajā pieteikumu veidlapā un ko pienācīgi parakstījusi
persona, kura ir tiesīga uzņemties juridiskas saistības pieteicējas organizācijas vārdā. Uz aploksnes skaidri
jānorāda:
MEDIA programme — Distribution EACEA/14/12 — Digitisation of cinemas
Pieteikumi, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, tiks noraidīti.
7. Pilna informācija
Norādījumu pilns teksts un pieteikuma veidlapas ir pieejamas šādā interneta adresē:
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
Pieteikumi jāaizpilda, izmantojot sniegtās veidlapas, un tajos jāiekļauj visa pieprasītā informācija un pieli
kumi.
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