5.10.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

V
(Ilmoitukset)

HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA/21/12
MEDIA 2007 – Tuki eurooppalaisten elokuvien levitykseen maan ulkopuolelle – valituille elokuville
tarkoitettu tuki 2013
(2012/C 300/07)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntöilmoitus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 1718/2006/EY,
tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA
2007).
Yksi tämän päätöksen nojalla toteutettavista toimenpiteistä on eurooppalaisten elokuvien kansainvälisen
jakelun tukeminen.
Valituille elokuville myönnettävän tuen tarkoituksena on edistää ja tukea uusien muiden kuin kotimaisten
eurooppalaisten elokuvien jakelua muissa maissa kannustamalla erityisesti elokuvien jakelijoita sijoittamaan
muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien myynninedistämiseen ja riittävään jakeluun.
Tukiohjelman tarkoituksena on myös edistää yhteyksien kehittymistä tuotanto- ja jakelualan välille, jolloin
ulkomaisten eurooppalaisten elokuvien kilpailuasema paranee.
2. Tukikelpoiset hakijat
Tämä ilmoitus on suunnattu sellaisille eurooppalaisille yrityksille, joiden toiminta edesauttaa edellä mainit
tujen tavoitteiden saavuttamista.
Hakijan toimipaikan on oltava jossakin seuraavista maista:
— Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota
— ETA-maat
— Sveitsi Kroatia
— Bosnia ja Herzegovina (sillä ehdolla, että neuvotteluprosessi saadaan päätökseen ja tämän maan osallis
tuminen MEDIA-ohjelmaan virallistetaan).
3. Tukikelpoiset toimet
Seuraavat toimet ovat valintakelpoisia tämän ehdotuspyynnön puitteissa:
Muiden kuin kotimaisten kokoillan elokuvien levitys elokuvateattereihin. Elokuvan on oltava pääasiassa
sellaisen/sellaisten tuottajan/tuottajien tuottama, jonka/joiden sijaintipaikka on MEDIA-ohjelmaan osallis
tuvassa maassa, ja sen tekemiseen osallistuneista ammattilaisista merkittävän osan on oltava näistä maista.
Elokuvan on oltava uusi, yli 60 minuuttia kestävä fiktiivinen tai piirretty elokuva tai dokumenttielokuva ja
sen on tultava muusta maasta kuin siitä, jossa sitä levitetään. Elokuvat, joiden tuotantobudjetti ylittää 15
miljoonaa euroa, eivät ole valintakelpoisia.
Jotta elokuva olisi tukikelpoinen, sen ensimmäinen tekijänoikeus ei saa olla vuotta 2010 aikaisemmalta
ajalta.
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Hankkeen määräajat
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Kustannusten tukikelpoi
suuskausi

Määräaika 1
(30.11.2012)

Elokuva voidaan esittää alueella ensimmäistä kertaa aikaisintaan
30.11.2012 ja viimeistään 30.5.2014.

30.5.2012–30.3.2015

Määräaika 2
(1.4.2013)

Elokuva voidaan esittää alueella ensimmäistä kertaa aikaisintaan
1.4.2013 ja viimeistään 1.10.2014.

1.10.2012–1.8.2015

Määräaika 3
(1.7.2013)

Elokuva voidaan esittää alueella ensimmäistä kertaa aikaisintaan
1.7.2013 ja viimeistään 1.1.2015.

1.1.2013–1.11.2015

4. Myöntämisperusteet
Tukea myönnetään uusien muiden kuin kotimaisten elokuvien, joiden tuotantobudjetti on enintään 15
miljoonaa EUR, jakeluun (eli kopiointiin ja mainontaan). Tukea saavat vähintään viiden jakelijan ryhmitty
mät niiden elokuvien osalta, joiden budjetti on alle 3 miljoonaa EUR, ja vähintään seitsemän jakelijan
ryhmittymät sellaisten elokuvien osalta, joiden budjetti on 3–15 miljoonaa EUR.
Myöntämisperusteiden mukaan valitaan ne ryhmittymät, jotka saavat suurimman pistemäärän ottaen huo
mioon
— tukikelpoisten jakelijoiden lukumäärän,
— elokuvan tuotantokustannukset,
— elokuvan alkuperän,
— elokuvan tyypin,
— myyntiedustajan/tuottajan mukanaolo koordinoijana ja hänen kansallisuutensa.
5. Talousarvio
Kokonaisbudjetti on 12 250 000 EUR edellyttäen, että varat ovat saatavilla varainhoitovuonna 2013.
Rahoitustuki on avustus. Myönnettävä taloudellinen tuki ei voi missään tapauksessa olla enempää kuin 50
prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Tukea myönnetään enintään 150 000 EUR elokuvaa ja maata kohti.
Virasto varaa itselleen oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.
6. Hakemusten jättämisen määräaika
Hakemusten jättämisen määräajat ovat 30 päivänä marraskuuta 2012, 1 päivänä huhtikuuta 2013 ja
1 päivänä heinäkuuta 2013.
Sähköiset E-Forms-hakemukset on toimitettava online-muodossa niitä koskevaan määräaikaan mennessä
ennen klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa/Keski-Euroopan kesäaikaa (keskipäivä, Brysselin aikaa).
Haettaessa on käytettävä virallisia hakulomakkeita, joiden on oltava sellaisen henkilön allekirjoittamia, jolla
on valtuudet tehdä oikeudellisia sitoumuksia hakijaorganisaation puolesta.
Hakemuspaketteihin, jotka sisältävät kaikki ohjeissa mainitut hakulomakkeet ja liitteet, on merkittävä selke
ästi:
MEDIA 2007 — Distribution EACEA/21/12 — Selective cinema
ja ne on lähetettävä määräaikaan mennessä seuraavaan osoitteeseen:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
MEDIA Programme — P8
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Sähköpostin tai faksin välityksellä toimitetut hakemukset hylätään.
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7. Tarkemmat tiedot
Ohjeet sekä hakulomakkeet ja sähköiset eForms-kaavakkeet löytyvät seuraavasta Internet-osoitteesta:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Hakemukset on toimitettava niille tarkoitetuilla lomakkeilla ja niissä on oltava kaikki ohjeissa mainitut tiedot
ja liitteet.
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