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V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG – EACEA/21/12
MEDIA 2007 – Stöd till internationell distribution of europeisk film – ”selektivt” stöd 2013
(2012/C 300/07)
1. Mål och beskrivning
Denna inbjudan att lämna förslag bygger på Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den
15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn
(MEDIA 2007).
En av de åtgärder som ska genomföras enligt detta beslut är att stödja internationell distribution av
europeisk film.
Det s.k. selektiva stödet ska främja och stödja en vidare internationell distribution av nyare icke-nationell
europeisk film genom att särskilt uppmuntra distributörer till biografer att investera i marknadsföring och
lämplig distribution av icke-nationell europeisk film.
Stödet ska också främja utvecklingen av förbindelser mellan produktions- och distributionssektorn för att
förbättra konkurrenskraften hos icke-nationell europeisk film.
2. Vem kan söka bidrag?
Denna inbjudan att lämna förslag riktar sig till europeiska företag som bedriver en verksamhet som bidrar
till målen ovan.
Sökande måste vara etablerade i något av följande länder:
— Europeiska unionens 27 medlemsländer
— EES-länderna
— Schweiz och Kroatien
— Bosnien och Hercegovina (förutsatt att förhandlingarna med landet avslutats och att det officiellt deltar i
Media-programmet)
3. Vilka aktiviteter kan få bidrag?
Följande aktivitet är stödberättigande inom ramen för denna inbjudan att lämna förslag:
Biografdistribution av icke-nationell spelfilm. Filmen måste huvudsakligen ha producerats av en eller flera
producenter som är etablerade i länder som deltar i Media-programmet och branschfolk från dessa länder
måste utgöra en väsentlig del av de medverkande. Filmen måste vara ett nyare verk (fiktion, animation eller
dokumentär), längre än 60 minuter och från ett annat land än distributionslandet. Filmer med en produk
tionsbudget på över 15 miljoner EUR kan inte få bidrag.
För att filmen ska vara stödberättigad får dess första upphovsrätt inte sträcka sig längre tillbaka i tiden än
2010.
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Projektdatum

Period för stödberättigade
kostnader

Tidsfrist 1
(30.11.2012)

Filmen ska visas första gången på bio i området tidigast den
30.11.2012 och senast den 30.5.2014

Från den 30.5.2012 till
den 30.3.2015

Tidsfrist 2
(1.4.2013)

Filmen ska visas första gången på bio i området tidigast den 1.4.2013
och senast den 1.10.2014

Från den 1.10.2012 till
den 1.8.2015

Tidsfrist 3
(1.7.2013)

Filmen ska visas första gången på bio i området tidigast den 1.7.2013
och senast den 1.1.2015

Från den 1.1.2013 till
den 1.11.2015

Modul

4. Tilldelningskriterier
Stödet beviljas för distribution, dvs. kopior och marknadsföring, av nyare icke-nationell europeisk film med
en produktionsbudget på högst 15 miljoner EUR till grupper bestående av minst fem distributörer för filmer
vars budget är under 3 miljoner EUR och bestående av minst sju distributörer för filmer med en budget på
mellan 3 miljoner EUR och 15 miljoner EUR.
Utifrån tilldelningskriterierna väljs de grupper som fått högst poäng med beaktande av
— antalet bidragsberättigade distributörer,
— filmens produktionskostnad,
— filmens ursprung,
— typ av film,
— försäljningsagentens/producentens närvaro som samordnare samt vederbörandes nationalitet.
5. Budget
Den totala budgeten är 12 250 000 EUR, förutsatt att medel anslås för budgetåret 2013.
Det ekonomiska stödet ges i form av ett bidrag. Det ekonomiska stöd som beviljas får under inga om
ständigheter överskrida 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.
Den maximal tilldelningen är 150 000 EUR per film och land.
EACEA förbehåller sig rätten att dela ut endast en del av de tillgängliga medlen.
6. Sista inlämningsdag
Sista dag för att lämna in ansökningar är den 30 november 2012, den 1 april 2013 och den 1 juli 2013.
E-Forms-ansökningar ska lämnas in via nätet senast kl.12.00 medeleuropeisk vinter-/sommartid (mitt på
dagen, Brysseltid) den dag då den aktuella tidsfristen löper ut.
De officiella ansökningsformulären måste användas och skrivas under av den person som har rätt att ingå
juridiskt bindande överenskommelser å den sökande organisationens vägnar.
Ansökningshandlingarna med samtliga ansökningsformulär och bilagor, enligt uppgifter i riktlinjerna, ska
tydligt ange
MEDIA 2007 — Distribution EACEA/21/12 — Selective cinema
och skickas till följande adress senast när den aktuella tidsfristen löper ut.
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
MEDIA Programme — P8
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Inga ansökningar tas emot via fax eller e-post.
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7. Fullständiga uppgifter
Riktlinjerna samt ansökningsformulären och E-Forms (E-formulären) hittar du på följande webbadress:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Ansökningar ska lämnas in på avsett formulär och innehålla samtliga bilagor och uppgifter som krävs.
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