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PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIA EUROPEANĂ
CERERE DE PROPUNERI – EACEA/21/12
MEDIA 2007 – Sprijin pentru sistemul „selectiv” de distribuție transnațională a filmelor europene
2013
(2012/C 300/07)
1. Obiective și descriere
Prezentul anunț pentru o cerere de propuneri are la bază Decizia 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).
Una dintre măsurile care urmează să fie puse în aplicare în baza acestei decizii este promovarea distribuției
transnaționale a filmelor europene.
Obiectivul sistemului „selectiv” este de a încuraja și sprijini o distribuție transnațională mai largă a filmelor
europene recente non-naționale, încurajând mai ales distribuitorii cinematografici să facă investiții în
promovarea și distribuirea corespunzătoare a filmelor europene non-naționale.
Sistemul urmărește, de asemenea, să încurajeze stabilirea de contacte între sectorul de producție și cel de
distribuție, în vederea creșterii competitivității filmelor europene non-naționale.
2. Solicitanți eligibili
Prezentul anunț se adresează societăților europene ale căror activități contribuie la realizarea obiectivelor
menționate anterior.
Solicitanții trebuie să fie înregistrați 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).
3. Acțiuni eligibile
Următoarea acțiune este eligibilă în baza prezentei cereri de propuneri:
Distribuția cinematografică a filmelor de lung metraj non-naționale. Filmul trebuie să fie produs, în majo
ritate, de un producător/producători cu sediul în țările participante la programul MEDIA și să fie realizat, în
mare parte, de profesioniști din țările respective. Filmul trebuie să fie un film artistic, un film de animație sau
un documentar recent, să aibă o durată mai mare de 60 de minute și să provină dintr-o țară diferită de țara
de distribuție. Nu sunt eligibile filmele care au un buget de producție mai mare de 15 milioane EUR.
Primul drept de autor al filmului considerat eligibil nu trebuie să fi fost stabilit înainte de 2010.
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Datele proiectului

Perioada de eligibilitate a
costurilor

Termen 1
(30.11.2012)

Lansarea filmului în cinematografe pe teritoriu trebuie să aibă loc cel
devreme la 30.11.2012 și cel târziu la 30.5.2014

De la 30.5.2012 până
la 30.3.2015

Termen 2
(1.4.2013)

Lansarea filmului în cinematografe pe teritoriu trebuie să aibă loc cel
devreme la 1.4.2013 și cel târziu la 1.10.2014

De la 1.10.2012 până
la 1.8.2015

Termen 3
(1.7.2013)

Lansarea filmului în cinematografe pe teritoriu trebuie să aibă loc cel
devreme la 1.7.2013 și cel târziu la 1.1.2015

De la 1.1.2013 până la
1.11.2015

Modul

4. Criterii de atribuire
Sprijinul financiar va fi acordat pentru distribuția filmelor europene recente non-naționale, respectiv pentru
„copii și publicitate” [P&A (prints and advertising)], care au un buget maxim de producție de 15 milioane EUR,
unor grupări de cel puțin cinci distribuitori pentru filmele al căror buget este mai mic de 3 milioane EUR și
unor grupări de cel puțin șapte distribuitori pentru filmele al căror buget este cuprins între 3 milioane EUR
și 15 milioane EUR.
Criteriile de atribuire vor duce la selectarea grupărilor cu cel mai mare punctaj în funcție de:
— numărul distribuitorilor eligibili;
— costul de producție al filmului;
— originea filmului;
— genul filmului;
— prezența agentului de vânzări/producătorului în calitate de coordonator și naționalitatea acestuia.
5. Bugetul
Bugetul total disponibil este de 12 250 000 EUR, în funcție de disponibilitatea fondurilor pentru exercițiul
financiar 2013.
Contribuția financiară va lua forma unei subvenții. Contribuția financiară acordată nu va depăși în niciun
caz 50 % din costurile eligibile.
Contribuția financiară maximă acordată va fi de 150 000 EUR pe film și țară.
Agenția își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.
6. Termenul de depunere a propunerilor
Termenele-limită de depunere a propunerilor sunt 30 noiembrie 2012, 1 aprilie 2013 și 1 iulie 2013.
Formularele electronice de cerere trebuie depuse online până la termen înainte de ora 12.00 CES/CEST (ora
Bruxelles-ului).
Formularele oficiale de cerere trebuie utilizate și semnate în mod corespunzător de către persoana autorizată
să încheie angajamente obligatorii din punct de vedere juridic în numele organizației solicitante.
Pachetul cererii conținând toate formularele de cerere și anexele, astfel cum sunt descrise în ghid, trebuie să
menționeze în mod clar:
MEDIA 2007 — Distribution EACEA/21/12 — Selective cinema
și trebuie trimise la următoarea adresă până la termen:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
MEDIA Programme — P8
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Nu vor fi acceptate cererile trimise prin fax sau e-mail.
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7. Informații complete
Ghidul, formularele de cerere și formularele electronice de cerere sunt disponibile la următoarea adresă de
internet:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Cererile trebuie să fie depuse prin intermediul formularelor puse la dispoziție și să conțină toate informațiile
și anexele solicitate.
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