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BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/21/12
MEDIA 2007 — Steun voor de transnationale distributie van Europese films — het „selectieve”
programma 2013
(2012/C 300/07)
1. Doelstellingen en beschrijving
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter onder
steuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007).
Een van de onder dit besluit in te voeren maatregelen betreft steun voor de transnationale distributie van
Europese films.
Doel van dit „selectieve” programma is aanmoediging en ondersteuning van bredere transnationale distri
butie van recente niet-nationale Europese films door de distributeurs van bioscoopfilms te stimuleren met
name te investeren in promotie en adequate distributie van niet-nationale Europese films.
Het programma is er tevens op gericht de ontwikkeling van banden tussen de productie- en distributiesector
aan te moedigen om zo de concurrentiepositie van niet-nationale Europese films te verbeteren.
2. Subsidiabele aanvragen
Deze aankondiging is bestemd voor Europese bedrijven wier activiteiten een bijdrage leveren aan de voor
noemde doelstellingen.
Aanvragers moeten zijn gevestigd in een van de volgende landen:
— de 27 landen van de Europese Unie,
— de landen van de Europese Economische Ruimte,
— Zwitserland, Kroatië,
— Bosnië en Herzegovina (mits de onderhandelingen zijn afgerond en het land formeel deelnemer is
geworden aan het MEDIA-programma).
3. Subsidiabele activiteiten
In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen komt de volgende activiteit in aanmerking
voor subsidie:
De distributie in bioscopen van een niet-nationale speelfilm. De film moet met meerderheidsdeelneming
geproduceerd zijn door een producer/producers gevestigd in landen die aan het MEDIA-programma deel
nemen, en gemaakt zijn met aanzienlijke deelname van vakmensen uit deze landen. De film moet van
recente datum zijn, gebaseerd zijn op fictie, een animatieproductie of documentaire zijn, langer dan 60
minuten in beslag nemen, en afkomstig zijn uit een ander land dan het land van distributie. Films met een
productiebegroting van meer dan 15 miljoen EUR komen niet voor subsidie in aanmerking.
Om in aanmerking te komen mogen de oorspronkelijke auteursrechten van de film niet vóór 2010 ver
worven zijn.
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Uiterste datum 1
(30.11.2012)

De eerste release van de film op het grondgebied moet op zijn vroegst
plaatsvinden op 30.11.2012 en op zijn laatst op 30.5.2014.

van 30.5.2012 tot
30.3.2015

Uiterste datum 2
(1.4.2013)

De eerste release van de film op het grondgebied moet op zijn vroegst
plaatsvinden op 1.4.2013 en op zijn laatst op 1.10.2014.

van 1.10.2012 tot
1.8.2015

Uiterste datum 3
(1.7.2013)

De eerste release van de film op het grondgebied moet op zijn vroegst
plaatsvinden op 1.7.2013 en op zijn laatst op 1.1.2015.

van 1.1.2013 tot
1.11.2015

4. Gunningscriteria
De steun zal verleend worden voor de distributie d.w.z. P&A (drukwerk en advertenties) van recente, nietnationale Europese films met een productiebegroting van maximaal 15 miljoen EUR aan clusters van ten
minste vijf distributeurs in het geval van films die over een begroting van minder dan 3 miljoen EUR
beschikken en van ten minste zeven distributeurs in het geval van films met een begroting die tussen 3
miljoen EUR en 15 miljoen EUR ligt.
De gunningscriteria zullen resulteren in de selectie van de clusters met de hoogste score, waarbij wordt gelet
op:
— het aantal subsidiabele distributeurs,
— de productiekosten van de film,
— de herkomst van de film,
— het type film,
— de aanwezigheid van de verkoopagent/producer in de functie van coördinator en zijn/haar nationaliteit.
5. Begroting
De totale beschikbare begroting is 12 250 000 EUR, afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen voor
het begrotingsjaar 2013.
De financiële bijdrage heeft de vorm van een subsidie. De toegekende financiële bijdrage bedraagt maximaal
50 % van de subsidiabele kosten.
Het maximumbedrag dat kan worden toegekend is 150 000 EUR per film per land.
Het Agentschap behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.
6. Termijn voor het indienen van aanvragen
De uiterste data voor indiening van de aanvragen zijn: 30 november 2012, 1 april 2013 en 1 juli 2013.
Aanvragen moeten uiterlijk op de betreffende uiterste datum vóór 12.00 uur MET/MEZT (middag, Brusselse
tijd) online via het e-formulier worden ingediend.
De officiële aanvraagformulieren moeten worden gebruikt en naar behoren ondertekend worden door de
persoon die gemachtigd is om wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan uit naam van de aanvragende
organisatie.
Op het aanvraagpakket, dat alle aanvraagformulieren en bijlagen bevat, moet — zoals beschreven in de
richtsnoeren — duidelijk leesbaar vermeld worden:
MEDIA 2007 — Distribution EACEA/21/12 — Selective cinema
Het pakket moet op de relevante uiterste datum naar onderstaand adres gezonden worden:
Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA)
MEDIA Programme — P8
BOUR 3/66
Bourgetlaan 1
1140 Brussel
BELGIË
Per fax of e-mail verstuurde aanvragen worden niet in aanmerking genomen.
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7. Nadere informatie
Gedetailleerde richtsnoeren alsook de aanvraagformulieren en e-formulieren zijn te vinden op het volgende
internetadres:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
De aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het formulier en moeten alle vereiste bijlagen en
informatie bevatten.
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