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V
(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

KOMISJA EUROPEJSKA
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA/21/12
MEDIA 2007 – Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich – Schemat
„Selektywny” 2013
(2012/C 300/07)
1. Cele i opis
Podstawą niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1718/2006/WE z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego
europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007).
Jednym ze środków do wdrożenia w ramach tej decyzji jest wspieranie ponadnarodowej dystrybucji filmów
europejskich.
Celem schematu „Selektywnego” jest zachęcanie do szerszej ponadnarodowej dystrybucji najnowszych
niekrajowych filmów europejskich i jej wspieranie poprzez zachęcanie dystrybutorów kinowych w szczegól
ności do inwestowania w promowanie i odpowiednią dystrybucję niekrajowych filmów europejskich.
Schemat ma również na celu zachęcanie do rozwijania powiązań między sektorami produkcji i dystrybucji,
co poprawia w ten sposób konkurencyjność niekrajowych filmów europejskich.
2. Kwalifikujący się wnioskodawcy
Niniejsze zaproszenie jest skierowane do europejskich firm, które działają na rzecz realizacji powyższych
celów.
Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów:
— 27 krajów Unii Europejskiej,
— państwa EOG,
— Szwajcaria, Chorwacja,
— Bośnia i Hercegowina (pod warunkiem zakończenia procesu negocjacji i sformalizowania udziału tego
państwa w programie MEDIA).
3. Kwalifikujące się działania
Następujące działanie kwalifikuje się w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków:
Dystrybucja kinowa niekrajowego filmu fabularnego. Film musi być w większej części produkowany przez
producenta (producentów) z siedzibą w krajach uczestniczących w programie MEDIA i być realizowany ze
znacznym udziałem pracowników z tych krajów. Film musi być nowym dziełem fabularnym, animowanym
lub dokumentalnym dłuższym niż 60 minut i pochodzącym z innego kraju niż kraj dystrybucji. Nie
kwalifikują się filmy o budżecie produkcyjnym przekraczającym 15 mln EUR.
W celu zakwalifikowania filmu, dotyczące go prawa autorskie nie mogły powstać przed 2010 r.
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Moduł

Daty projektu

5.10.2012

Okres kwalifikowalności
kosztów

Termin 1
(30.11.2012)

Pierwszy pokaz kinowy filmu na danym terytorium powinien odbyć się
najwcześniej 30.11.2012, a najpóźniej – 30.5.2014

Od 30.5.2012 do
30.3.2015

Termin 2
(1.4.2013)

Pierwszy pokaz kinowy filmu na danym terytorium powinien odbyć się
najwcześniej 1.4.2013, a najpóźniej – 1.10.2014

Od 1.10.2012 do
1.8.2015

Termin 3
(1.7.2013)

Pierwszy pokaz kinowy filmu na danym terytorium powinien odbyć się
najwcześniej 1.7.2013, a najpóźniej – 1.1.2015

Od 1.1.2013 do
1.11.2015

4. Kryteria przyznania dotacji
Wsparcie zostanie udzielone na dystrybucję tzn. druk i reklamę grupom co najmniej pięciu dystrybutorów
w przypadku filmów o budżecie poniżej 3 mln EUR lub grupom co najmniej siedmiu dystrybutorów
w przypadku filmów o budżecie od 3 mln EUR do 15 mln EUR i będzie obejmowało niekrajowe filmy
europejskie o maksymalnym budżecie do 15 mln EUR.
Przyznawanie wsparcia będzie dokonywane na podstawie otrzymania przez grupę dystrybutorów najwyż
szej liczby punktów wynikającej z:
— liczby kwalifikujących się dystrybutorów,
— kosztów produkcji filmu,
— pochodzenia filmu,
— rodzaju filmu,
— obecności agenta sprzedaży/producenta jako koordynatora i jej/jego narodowości.
5. Budżet
Łączny dostępny budżet wynosi 12 250 000 EUR, w zależności od dostępnych środków na rok budżetowy
2013.
Udział finansowy przyjmie formę dotacji. Przyznany udział finansowy w żadnym przypadku nie będzie
przekraczał 50 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna przyznana kwota będzie wynosić 150 000 EUR na film na dany kraj.
Agencja zastrzega sobie prawo nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.
6. Termin składania wniosków
Terminy składania wniosków upływają: dnia 30 listopada 2012 r., 1 kwietnia 2013 r. i 1 lipca 2013 r.
Zgłoszenia za pośrednictwem formularzy elektronicznych należy składać online przed upływem odpowied
niego terminu do godz. 12:00 CET/CEST (południe czasu brukselskiego).
Wniosek należy złożyć na oficjalnych formularzach zgłoszeniowych, które muszą zostać podpisane przez
osobę uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek.
Na pakiecie zgłoszeniowym zawierającym wszystkie formularze zgłoszeniowe i załączniki, jak określono
w wytycznych, należy umieścić wyraźny dopisek:
MEDIA 2007 — Distribution EACEA/21/12 — Selective cinema
Wszystkie dokumenty należy przesłać na poniższy adres przed upływem odpowiedniego terminu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
MEDIA Programme — P8
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Wnioski wysłane faksem lub e-mailem zostaną odrzucone.
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7. Szczegółowe informacje
Szczegółowe wytyczne wraz z formularzami zgłoszeniowymi i formularzami elektronicznymi znajdują się
na następującej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Wnioski należy składać na udostępnionych formularzach i powinny one zawierać wszystkie wymagane
informacje i załączniki.
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