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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/25/12
MEDIA 2007 – Rozvoj, distribuce, propagace a vzdělávání
Podpora nadnárodní distribuce evropských filmů
„Automatický“ systém 2013
(2012/C 394/14)
1. Cíle a popis
Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů je založeno na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního
odvětví (MEDIA 2007).
Jedním z cílů tohoto programu je povzbuzovat a podporovat širší nadnárodní distribuci nových evropských
filmů poskytováním prostředků distributorům, založenou na jejich výkonnosti na trhu z důvodu reinves
tování do nových zahraničních evropských filmů.
Cílem tohoto systému je také podpořit vytvoření vazeb mezi výrobou a distribucí a tak zvýšit podíl
evropských filmů na trhu a konkurenceschopnost evropských společností.
Návrh Komise vztahující se k programu Tvůrčí Evropa dosud nebyl přijat evropským zákonodárcem.
S cílem zajistit včasné provedení programu po jeho přijetí evropským zákonodárcem a umožnit potenci
álním příjemcům podpory ze strany Unie připravit své návrhy co možná nejdříve se však agentura rozhodla
zveřejnit tuto výzvu k předkládání návrhů.
Agentura nenese za tuto výzvu k předkládání návrhů právní odpovědnost. Může dojít k jejímu zrušení
a vyhlášení jiných druhů výzev pro předkládání návrhů s příslušnými lhůtami.
Na provádění této výzvy k předkládání návrhů se obecněji vztahuje tato podmínka:
— přijetí pracovního programu vztahujícího se k programu Tvůrčí Evropa po jeho projednání v rámci
programového výboru.
2. Způsobilí žadatelé
Toto oznámení je určeno evropským společnostem specializovaným na divadelní distribuci evropských děl,
jejichž činnosti přispívají k dosahování výše uvedených cílů programu MEDIA, jak jsou popsány v rozhod
nutí Rady.
Žadatelé musejí být usazeni v jedné z těchto zemí:
— 27 zemí Evropské unie,
— členské země EHP, Švýcarsko a Chorvatsko,
— Bosna a Hercegovina (pod podmínkou ukončení postupu vyjednávání a formalizace účasti této země
v programu MEDIA).
3. Způsobilé činnosti
Systém „automatické“ podpory funguje ve dvou fázích:
— Vytvoření potenciálního fondu v závislosti na počtu zaplacených vstupenek prodaných na zahraniční
evropské filmy ve státech účastnících se programu v průběhu referenčního roku (2012), a to s určitou
horní hranicí na každý film a upraveného pro každou zemi.
Za způsobilé se nepovažují skupinové nebo klubové projekce, v rámci nichž se nevybírá jednotlivé
vstupné. Veškeré příjmy z prodaných vstupenek by měly být zaznamenány v příslušných vnitrostátních
systémech vykazování a kontroly, aby je vnitrostátní orgán mohl ověřit. Agentura EACEA si vyhrazuje
právo zamítnout žádosti, které podle jejího názoru uspokojivě nesplňují všechny příslušné podmínky.

C 394/37

C 394/38

CS

Úřední věstník Evropské unie

20.12.2012

— Reinvestování tohoto potenciálního fondu: prostředky z fondu, který takto vytvoří každá společnost,
musí být reinvestovány ve 3 modulech (3 typech akcí) do 1. října 2014:
1) koprodukce zahraničních evropských filmů;
2) získání distribučních práv k zahraničním evropským filmům, například prostřednictvím minimálních
záruk; anebo
3) ediční náklady (tisky, dabování a vytváření titulků), náklady na propagaci a reklamu zahraničních
evropských filmů.
Film je způsobilý pouze tehdy, pokud první autorská práva nepocházejí z období před rokem 2009.
Činnosti typu 1 a 2:
Maximální doba trvání činností je 30 měsíců, v období od 1. října 2013 do 1. dubna 2016
Činnosti typu 3:
Maximální doba trvání činností je 42 měsíců, v období od 1. dubna 2013 do 1. října 2016.
Žádosti o reinvestování musí být zaslány agentuře v lhůtách uvedených v následující tabulce.

Data týkající se projektu

Lhůta pro prezentaci reinvestičního
projektu

1. Koprodukce

Koprodukční smlouvu lze
podepsat nejdříve dne 1. října
2013.

Do 3 měsíců po podepsání
koprodukční smlouvy a nejpoz
ději dne 1. října 2014

Od 1. října
1. dubna 2016

2013

do

2. Minimální záruka

Distribuční smlouvu / licenční
dohodu lze podepsat nejdříve
dne 1. října 2013.

Do 3 měsíců po podepsání
distribuční smlouvy / licenční
dohody (přípustná je jak
synopse dohody (deal memo),
tak její podrobná verze) a nejpoz
ději dne 1. října 2014

Od 1. října
1. dubna 2016

2013

do

3. Náklady na
propagaci
a reklamu

První uvedení filmu na daném
území se uskuteční v době od
1. října 2013 do 1. října
2015.

Do prvního uvedení filmu na
daném území, nejpozději však
dne 1. října 2014

Od 1. dubna 2013
1. října 2016

do

Modul

Období způsobilosti nákladů

4. Kritéria pro udělení grantu
Potenciální fond bude přidělen způsobilým evropským distribučním společnostem na základě počtu
prodaných vstupenek na jednotlivé zahraniční evropské filmy, které žadatel distribuoval v referenčním
roce (2012).
Potenciální fond bude vypočítán na základě pevně stanovené částky na způsobilý vstup. Pokud v rámci této
výzvy k předkládání návrhů výše takto generovaných prostředků přesáhne 20 milionů EUR, veškeré
případné finanční prostředky se úměrně tomu sníží. Toto snížení nebude mít za následek omezení celkové
výše prostředků potenciálního fondu na úroveň pod minimální hranicí dostupnosti uvedené v pokynech.
Tato podpora bude mít podobu potenciálního fondu (dále jen „fondu“), který budou mít distributoři
k dispozici pro další investice do nových zahraničních evropských filmů.
Prostředky z fondu je možné reinvestovat:
1) do výroby nových zahraničních evropských filmů (tj. filmů, které k datu žádosti o reinvestování ještě
nejsou dokončené);
2) do pokrytí záruk minimální distribuce pro nové zahraniční evropské filmy;
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3) do pokrytí distribučních nákladů, tj. nákladů na propagaci a reklamu nových zahraničních evropských
filmů.
5. Rozpočet
Celkový rozpočet, který je k dispozici, činí 20 442 675 EUR.
Finanční příspěvek se poskytuje formou dotace. Finanční příspěvek poskytnutý Komisí nesmí překročit
40 %, 50 % nebo 60 % celkových způsobilých nákladů, v závislosti na tom, z které země film je a kde
se distribuuje (viz Pokyny). Maximální částka není stanovena.
Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.
6. Lhůta pro předkládání žádostí
Návrhy na „vytvoření“ potenciálního fondu musejí být odeslány do 30. dubna 2013 (rozhoduje datum
poštovního razítka).
Návrhy na „reinvestování“ potenciálního fondu musejí být odeslány (rozhoduje datum poštovního razítka)
ve lhůtě stanovené pro každý modul ve výše uvedené tabulce, nejpozději však dne 1. října 2014.
Návrhy musejí být odeslány na tuto adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
MEDIA Programme — BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Musí být používány oficiální formuláře žádostí, které musí být podepsány osobou oprávněnou uzavírat
právní závazky jménem žádající organizace.
Na dokumentaci žádosti, která obsahuje všechny příslušné formuláře a přílohy, jak je uvedeno v pokynech,
musí být jasně uvedeno:
MEDIA programme – Distribution EACEA/25/12 – Automatic cinema
Žádosti zaslané faxem nebo elektronickou poštou nebudou přijaty.
7. Podrobné informace
Úplné podrobné pokyny společně s formuláři žádostí jsou k dispozici na této internetové adrese:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/index_en.htm
Žádosti musí být předloženy na předepsaném formuláři a musí obsahovat veškeré požadované informace
a přílohy.
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