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PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIA EUROPEANĂ
MEDIA 2007 – DEZVOLTARE, DISTRIBUȚIE, PROMOVARE ȘI FORMARE
Cerere de propuneri – EACEA/14/12
Sprijin pentru digitizarea cinematografelor europene
(2012/C 150/04)
1. Obiective și descriere
Prezenta cerere de propuneri este publicată în temeiul Deciziei nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru
sectorul audiovizual european (MEDIA 2007).
Obiectivele globale ale programului sunt:
(a) să conserve și să pună în valoare diversitatea culturală și lingvistică europeană, precum și patrimoniul
cinematografic și audiovizual, să garanteze accesul publicului la acesta și să promoveze dialogul inter
cultural;
(b) să intensifice circulația și audiența operelor audiovizuale europene în interiorul și în exteriorul Uniunii
Europene, inclusiv printr-o mai mare cooperare între operatori;
(c) să consolideze competitivitatea sectorului audiovizual european în cadrul unei piețe europene deschise și
concurențiale care să favorizeze ocuparea forței de muncă, inclusiv prin promovarea legăturilor între
profesioniștii din sectorul audiovizual.
Scopul schemei privind „digitizarea cinematografelor” este de a încuraja cinematografele să ruleze un
procentaj semnificativ de opere europene non-naționale, pentru a exploata posibilitățile oferite de tehnologia
digitală.
Prezenta cerere de propuneri are ca scop facilitarea tranziției la tehnologia digitală pentru cinematografele
care rulează filme europene, prin sprijinirea costurilor indirecte în legătură cu achiziționarea unui proiector
digital.
2. Candidați eligibili
Prezenta cerere de propuneri se adresează operatorilor europeni independenți de cinematografe a căror
activitate principală este proiecția de filme.
Candidații trebuie să fie stabiliți în una dintre următoarele țări:
— cele 27 de țări ale Uniunii Europene;
— țările SEE, Elveția și Croația;
— Bosnia și Herțegovina (cu condiția finalizării procesului de negociere și a formalizării participării acestei
țări la programul MEDIA).
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Organizațiile candidate trebuie:
— să fie cinematografe care rulează premiere (care programează filme europene în premieră, în decurs de
maximum 12 luni de la data premierei naționale);
— să fie deschise pentru public de cel puțin 3 ani;
— să dispună de un sistem de eliberare de bilete și de declarație de intrare;
— să aibă cel puțin un ecran și 70 de locuri;
— să fi prezentat 520 de proiecții pe an în cazul cinematografelor permanente (cinematografe care
funcționează cel puțin 6 luni pe an), 300 de proiecții pentru cinematografele cu un singur ecran (30
de proiecții pe lună) și cel puțin 30 de proiecții pentru cinematografele de vară/în aer liber (cinema
tografe care funcționează mai puțin de șase luni pe an);
— să fi vândut în anul anterior cel puțin 20 000 de bilete de intrare pentru care s-a plătit prețul normal.
Candidații care au primit sau vor primi un proiector de la un integrator terț ca urmare a semnării unui
acord privind taxa pe copia virtuală (virtual print fee, VPF) nu vor fi eligibili pentru sprijin.
Pentru a fi considerate eligibile, cinematografele trebuie să fi proiectat în 2011 cel puțin 50 % filme
europene, dintre care cel puțin 30 % să fie filme europene non-naționale.
Un film este considerat european dacă se încadrează în definiția acestor filme prevăzută de programul
MEDIA în cadrul schemei de sprijin automat și schemei de sprijin selectiv pentru cinema.
Filmele care au fost deja clasificate sunt menționate în Baza de date a filmelor europene:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/filmbase/index_en.htm
Un film este considerat european dacă se încadrează în următoarea definiție:
Orice operă recentă de ficțiune (inclusiv filmele de animație) sau documentar, cu durata minimă de 60 de
minute, care îndeplinește următoarele condiții:
— opera a fost produsă în cea mai mare parte de unul sau mai mulți producători stabiliți în țări parti
cipante la programul MEDIA. Pentru a fi considerate producători efectivi ai unui film, casele de producție
trebuie să fie menționate ca atare în genericul filmului. Alte elemente, precum controlul creației, titlul de
proprietate asupra drepturilor de exploatare și participarea la profit pot fi, de asemenea, luate în
considerare pentru stabilirea producătorului real;
și
— opera trebuie să fie produsă cu participarea semnificativă a unor profesioniști care sunt resorti
sanți/rezidenți ai țărilor participante la programul MEDIA. „Participarea semnificativă” înseamnă un
punctaj reprezentând mai mult de 50 % din punctele din tabelul de mai jos (de exemplu 10 sau mai
multe puncte în cazul unei opere de ficțiune sau cea mai mare proporție de puncte dacă totalul este mai
mic de 19, cum este de obicei cazul documentarelor sau filmelor de animație, unde de obicei nu toate
categoriile sunt menționate pe generic):
Funcții

Puncte

Regizor

3

Scenarist

3

Compozitor

1

Actor 1

2

Actor 2

2

Actor 3

2

Director artistic/scenografie

1
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Funcții

Puncte

Director de imagine

1

Editor

1

Sunet

1

Locul de filmare

1

Laborator

1
19

TOTAL

Filmele care conțin publicitate, materiale pornografice sau rasiste sau care incită la violență nu sunt
considerate filme eligibile.
3. Acțiuni eligibile
Sprijin pentru costurile indirecte legate de cumpărarea proiectoarelor digitale care îndeplinesc cerințele
privind securitatea conținutului în vederea respectării Inițiativei privind cinematografele digitale (Digital
Cinema Initiative – DCI) care urmează a fi instalate într-un cinematograf care îndeplinește toate criteriile
de eligibilitate.
Sprijinul poate fi solicitat pentru un singur proiector pentru fiecare ecran pentru maximum 3 ecrane în
cadrul unui cinematograf.
Proiectorul trebuie să fie achiziționat între data depunerii cererii și 31 decembrie 2013.
4. Criterii de atribuire
Cererile/acțiunile eligibile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:
Criterii

Puncte

Dimensiunea europeană (procentajul de filme europene non-naționale)

65

Numărul de proiectoare solicitate eligibile
1 proiector
2 proiectoare
3 proiectoare





7
13
25

Existența unui mecanism național de sprijin
nu
da




10
0

5. Buget
Bugetul anual alocat pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la 2 000 000 EUR.
Contribuția financiară atribuită este o subvenție și ia forma unei sume forfetare, de maximum 20 000 EUR
per ecran.
Această subvenție acoperă toate costurile legate de trecerea cinematografelor europene la tehnologia digitală,
excluzând costurile proiectorului digital și ale serverului.
Agenția își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.
6. Termen pentru depunerea cererilor
Propunerile trebuie să fie trimise (conform datei poștei) până la 31 iulie 2012.
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Propunerile trebuie trimise la următoarea adresă:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Vor fi acceptate doar cererile depuse pe formularul oficial de cerere, semnat în mod corespunzător de
persoana autorizată să încheie angajamente obligatorii din punct de vedere juridic în numele organizației
candidate. Pe plic trebuie să se menționeze cu claritate:
MEDIA programme — Distribution EACEA/14/12 — Digitisation of cinemas
Cererile trimise prin fax sau e-mail vor fi respinse.
7. Detalii complete
Îndrumările, împreună cu formularele de cerere, pot fi găsite la următoarea adresă de internet:
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
Cererile trebuie depuse pe formularele puse la dispoziție și trebuie să conțină toate informațiile și anexele
solicitate.
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