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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/21/12
МЕДИА 2007 — Подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми —
„Избирателна система за подпомагане“ 2013 г.
(2012/C 300/07)
1. Цели и описание
Настоящото обявление за покана за представяне на предложения е на основание Решение № 1718/2006/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на
европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007).
Една от мерките, които следва да бъдат въведени съгласно това решение, е подкрепата за транснационалното
разпространение на европейски филми.
Целта на „избирателната“ схема е насърчаване и подкрепа на по-широко транснационално разпространение на
нови ненационални европейски филми чрез насърчаване на театралните разпространители по-специално да
инвестират в популяризирането и достатъчното разпространение на ненационални европейски филми.
Схемата има за цел да насърчи и развиването на връзки между сектора на кинопродукцията и на разпро
странението, като по този начин се подобри конкурентното положение на ненационалните европейски
филми.
2. Допустими кандидати
Настоящата покана е насочена към европейски дружества, чиято дейност способства постигането на горепо
сочените цели.
Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни:
— 27-те държави-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕИП,
— Швейцария и Хърватия,
— Босна и Херцеговина (при условие че се финализира преговорният процес и се официализира участието на
тази страна в програмата МЕДИА).
3. Допустими проекти
По настоящата покана за представяне на предложения се допускат следните дейности:
Театрално (кино) разпространение на филми с чуждестранни характеристики. Филмът трябва да е или
преобладаващо продукция на продуцент/продуценти, установени в страни, участващи в програма MEDIA,
или осъществен със значителното участие на специалисти от тези страни. Филмът трябва да е ново игрално,
анимационно или документално произведение с продължителност над 60 минути и с произход страна,
различна от страната, в която се разпространява. Филми с бюджет на продукцията над 15 милиона EUR
не се допускат до участие.
За да бъде допуснат филмът първите авторските права по него не трябва да са регистрирани преди 2010 г.
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Модул

Дати на проекта

Период на допустимост на
разходите

Срок 1
(30.11.2012 г.)

Първата прожекция на филма на съответната територия трябва да се
осъществи най-рано на 30.11.2012 г. и най-късно на 30.5.2014 г.

От 30.5.2012 г. до
30.3.2015 г.

Срок 2
(1.4.2013 г.)

Първата прожекция на филма на съответната територия трябва да се
осъществи най-рано на 1.4.2013 г. и най-късно на 1.10.2014 г.

От 1.10.2012 г. до
1.8.2015 г.

Срок 3
(1.7.2013 г.)

Първата прожекция на филма на съответната територия трябва да се
осъществи най-рано на 1.7.2013 г. и най-късно на 1.1.2015 г.

От 1.1.2013
1.11.2015 г.

г.

до

4. Критерии за възлагане
Помощта се предоставя за разпространение например на печатни материали и реклами на нови ненационални
европейски филми с максимален бюджет на продукцията 15 милиона EUR на групи от най-малко 5 разпро
странители за филми с бюджет под 3 милиона EUR, и от най-малко 7 разпространители за филми с бюджет
между 3 и 15 милиона EUR.
В резултат на прилагането на критериите за възлагане ще бъдат избрани обединенията, получили най-висока
оценка, като се има предвид:
— брой на допустимите разпространители,
— разходи по продукцията на филма,
— произход на филма,
— вид на филма,
— присъствие на агент/продуцент в качеството на координатор и националност на това лице.
5. Бюджет
Общият наличен бюджет е 12 250 000 EUR, при условие че са налични средства за финансовата 2013 г.
Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на безвъзмездни средства. Финансовото участие не
може да надхвърля 50 % от допустимите разходи.
Максималната отпусната помощ е в размер на 150 000 EUR за филм и за страна.
Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
6. Краен срок за подаване на заявления
Крайният срок за изпращане на заявленията е 30 ноември 2012 г., 1 април 2013 г. и 1 юли 2013 г.
Заявления, попълнени на електронния формуляр, трябва да бъдат подадени онлайн в съответния срок преди
12 ч. ЦЕВ/ЦЕЛВ (обяд, брюкселско време).
Приемат се единствено заявления, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, надлежно
подписан от лицето, упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация.
Пликовете с всички формуляри и приложения, определени в указанията, трябва да съдържат ясното обоз
начение:
MEDIA 2007 — Distribution EACEA/21/12 — Selective cinema
и да бъдат изпратени на следния адрес в съответния срок:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
MEDIA Programme — P8
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Не се приемат заявления, изпратени по факс или електронна поща.
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7. Подробна информация
Пълният текст на указанията, както и формулярите за кандидатстване, са достъпни на следния адрес в
интернет:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Кандидатурите трябва да бъдат подадени с предвидените за целта формуляри и да съдържат всички данни и
приложения, посочени в пълния текст на поканата.
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