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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/39/12
MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és képzés
Támogatás az európai filmszínházak digitalizálásához
(2012/C 377/07)
1. Célkitűzések és leírás
Ez a pályázati felhívásról szóló hirdetmény az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehaj
tásáról (MEDIA 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi hatá
rozaton alapul.
A program általános célkitűzései a következők:
a) az európai kulturális és nyelvi sokszínűség, valamint az európai filmművészeti és audiovizuális örökség
megőrzése és bővítése, annak elérhetővé tétele a közönség számára, illetve a kultúrák közötti párbeszéd
előmozdítása;
b) az európai audiovizuális alkotások forgalmának és közönségének bővítése az Európai Unión belül és
kívül, többek között a piaci szereplők fokozott együttműködése révén;
c) az európai audiovizuális ágazat versenyképességének javítása olyan nyitott európai versenypiac keretében,
amely – többek között az audiovizuális szakemberek közötti kapcsolatok előmozdításával – a foglalkoz
tatásnak kedvező feltételeket teremt.
A „filmszínházak digitalizálása” elnevezésű program célja, hogy a jelentős hányadban nem nemzeti európai
alkotásokat bemutató filmszínházakat a digitális megoldás kínálta lehetőségek kihasználására ösztönözze.
E pályázati felhívás – a digitális vetítőberendezés vásárlásához kapcsolódó közvetett költségek támogatása
révén – segítséget kíván nyújtani az európai filmeket vetítő filmszínházak digitális átállásához.
2. Pályázásra jogosultak
A felhívás olyan független európai filmszínház-üzemeltetőknek szól, amelyek fő tevékenysége filmek vetí
tése.
A pályázóknak a következő országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük:
— az Európai Unió 27 tagországa,
— az EGT-országok, Svájc és Horvátország,
— Bosznia-Hercegovina (azzal a feltétellel, hogy a tárgyalási folyamatok lezárulnak és az országnak a
MEDIA programban való részvétele formalizálódik).
A pályázó szervezeteknek a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:
— premier-filmszínház (premieridőszakban, legfeljebb a nemzeti bemutatótól számított tizenkét hónapban
tűzi műsorra az európai filmeket),
— legalább 3 éve üzemel,
— belépőjegy-kiállító és -nyilvántartó rendszerrel rendelkezik,
— legalább egy vetítővászonnal és 70 ülőhellyel rendelkezik,
— állandó filmszínház (évente legalább 6 hónapon át üzemelő filmszínház) esetében évente legalább 520
vetítést, egytermes filmszínház esetében évente legalább 300 vetítést (havonta 30 vetítést) és nyári/sza
badtéri mozi (évente 6 hónapnál rövidebb ideig üzemelő mozi) esetében havonta legalább 30 vetítést tűz
műsorra,
— az elmúlt évben legalább 20 000 olyan jegyet értékesített, amelyért ténylegesen kifizették a rendes
jegyárat.
Nem támogathatók azok a pályázók, akik külső integrátorral kötött Virtual Print Fee-megállapodás keretében
jutnak vetítőberendezéshez.
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Azok a filmszínházak pályázhatnak, amelyek 2011-ben legalább 50 %-ban európai.
Európai film az az alkotás, amely megfelel a MEDIA program Cinema Selective és Cinema Automatic
támogatási programjaiban szereplő vonatkozó fogalommeghatározásnak.
A már besorolt filmek megtalálhatók az Európai Filmadatbázisban:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/filmbase/index_en.htm
Európai film az a film, amely megfelel az alábbi meghatározásnak:
Bármely új keletű játékfilm (beleértve az animációs filmeket is), illetve dokumentumfilm, amely legalább 60
perces és megfelel az alábbi feltételeknek:
— Az alkotás többségi gyártója olyan produkciós vállalkozás vagy vállalkozások, amelyek a MEDIA prog
ramban részt vevő országokban székhellyel rendelkeznek. Egy produkciós vállalkozás akkor tekinthető
ténylegesen gyártónak, ha ilyen megnevezéssel szerepel a közreműködők listájában. A tényleges gyártó
meghatározásakor további tényezők, például a művészeti vezetés, a hasznosítási jogok tulajdonosa és a
nyereségből való részesedés is figyelembe vehetők,
valamint
— Az alkotásnak a MEDIA programban részt vevő országokban állampolgársággal/lakóhellyel rendelkező
szakemberek jelentős részvételével kell elkészülnie. A „jelentős részvétel” követelménye akkor teljesül, ha
az alábbi táblázatban szereplő pontok legalább 50 %-át elérik (ez játékfilm esetében 10 vagy több pontot
jelent, illetve a pontok többségét, ha az összes pontszám 19-nél kevesebb; általában ez a helyzet a rajzés dokumentumfilmeknél, ahol a közreműködők listájában legtöbbször nem minden kategória szerepel):
Feladatkörök

Pontok

Rendező

3

Forgatókönyvíró

3

Zeneszerző

1

1. színész

2

2. színész

2

3. színész

2

Művészeti vezető/Díszlettervező

1

Operatőr

1

Vágó

1

Hangmérnök

1

Forgatási helyszín

1

Laboratórium

1
Összesen

19

A hirdetéseket, pornográf vagy rasszista elemeket tartalmazó vagy az erőszakot népszerűsítő filmek nem
támogathatók.
3. Támogatható tevékenységek
Az alkalmazandó nemzetközi szabványok teljesítését lehetővé tévő olyan digitális vetítőberendezések vásár
lásához kapcsolódó közvetett költségek támogatása, amelyeket egy valamennyi támogathatósági szem
pontnak megfelelő filmszínházban szerelnek fel.
Támogatás vetítővásznanként csak egy vetítőberendezéshez és filmszínházanként legfeljebb három vetítővá
szonhoz igényelhető.
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A vetítőberendezést a pályázat benyújtása és 2014. december 31. között kell megvásárolni.
4. Elbírálási szempontok
A támogatható pályázatokat/tevékenységeket a pályázó film (mozi) 2011-es film programozásának európai
dimenziója alapján fogják elbírálni.
Számítási módszer: az európai nem nemzeti filmek százalék aránya a pályázó film (mozi) 2011-es prog
ramozásában.
5. Költségvetés
A projektek társfinanszírozására előirányzott éves költségvetés becsült összege 4 000 000 EUR.
A pénzügyi hozzájárulást vetítővásznanként legfeljebb 20 000 EUR átalányösszegű támogatás formájában
nyújtják.
A támogatás a vetítőberendezés és a szerver költségének kivételével az európai filmszínházak digitális
átállásához kapcsolódó minden költséget magában foglal.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási
keretet.
6. A pályázatok benyújtásának határideje
Az ajánlatokat 2013. január 31-ig (postai bélyegző dátuma) kell benyújtani.
Az ajánlatokat a következő címre kell elküldeni:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
MEDIA Unit
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Csak a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy által aláírt, a hivatalos
pályázati űrlapon benyújtott pályázatokat veszik figyelembe. A borítékon világosan fel kell tüntetni az
alábbiakat:
MEDIA programme — Distribution EACEA/39/12 — Digitisation of cinemas
A faxon vagy e-mailben elküldött pályázatokat elutasítják.
7. Részletes információk
Az ajánlati felhívás – a pályázati nyomtatványokat beleértve – a következő internetes oldalon található:
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/exhibition/digitisation-of-cinemas/calls_en.htm
A pályázatokat a megfelelő pályázati űrlapokon kell benyújtani, valamennyi szükséges információval és
melléklettel együtt.
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