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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – EACEA/25/12
MEDIA 2007 – Fejlesztés, terjesztés, promóció és szakképzés
Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása
Az automatikus forgalmazás program 2013
(2012/C 394/14)
1. Célkitűzések és leírás
Ezen ajánlattételi felhívás alapja az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról szóló,
2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (MEDIA 2007).
A program egyik célkitűzése az aktuális európai filmek szélesebb nemzetközi forgalmazásának elősegítése és
támogatása a forgalmazóknak nyújtott pénzalapok formájában a piaci teljesítményük alapján, elősegítve a
nem nemzeti produkcióban készülő új európai filmekbe való további befektetéseket.
A program célja a gyártás és forgalmazás közti kapcsolatok ösztönzése, ezáltal az európai filmek piaci
részesedésének és az európai vállalatok versenyképességének javítása.
A Bizottság Kreatív Európa programjára vonatkozó javaslatot még nem fogadta el az európai jogalkotó.
Mindazonáltal, annak érdekében, hogy miután az európai jogalkotó elfogadta a programot, azt megfelelő
ütemben lehessen végrehajtani, és az uniós támogatás kedvezményezettjei a lehető legkorábban előkészít
hessék javaslataikat, az Ügynökség úgy döntött, hogy meghirdeti ezt a pályázati felhívást.
A pályázati felhívás nem vonja magával az Ügynökség jogi felelősségét. A pályázat visszavonható, és más
típusú pályázati felhívás is közzétehető, megfelelő határidőkkel.
Általánosabb értelemben a pályázati felhívás végrehajtása a következő feltételhez kötött:
— a Kreatív Európa programra vonatkozó munkaprogram elfogadása a programbizottság véleményének
kikérését követően
2. Támogatásra jogosult pályázók
A felhívás az európai művek filmszínházi terjesztésére szakosodott európai társaságoknak szól, amelyek
tevékenysége hozzájárul a tanácsi határozatban részletezett MEDIA program fenti célkitűzéseinek az eléré
séhez.
A pályázóknak az alábbi országok egyikében 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).
3. Támogatható tevékenységek
Az „automatikus” támogatási program két lépcsőben történik:
— Lehetséges támogatási alap létrehozása, a programban résztvevő tagállamokban az adott évben (2012ben) megvalósuló, nem helyi európai filmekhez kapcsolódó jegyeladások arányában, filmenként rögzített
és az egyes országokra alkalmazott felső határral.
Olyan csoportos vagy klubvetítések, ahol nem szabnak ki egyéni jegyárat, nem támogathatók. Minden
belépőt a megfelelő nemzeti jelentési és ellenőrző rendszer alá kell vetni, amely lehetővé teszi a nemzeti
hatóság számára azok ellenőrzését. Az EACEA fenntartja magának a jogot azon pályázatok elutasítására,
amelyek nem tesznek eleget valamennyi feltételnek.
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— A potenciális alap újbóli befektetése: az egyes társaságok által létrehozott alapokat 3 részben (3 féle
tevékenység keretében) kell újból befektetni 2014. október 1-ig:
1. nem nemzeti európai filmek koprodukciója;
2. forgalmazási jogok megszerzése, pl. minimális garanciák nem hazai európai filmekre; és/vagy
3. kiadási költségek (nyomtatás, szinkronizálás és feliratozás), promóciós- és reklámköltségek nem
nemzeti európai filmekre vonatkozóan.
A film jogosultságához az első szerzői jog kiadásának éve nem lehet korábbi 2009-nél.
1. és 2. típusú tevékenység:
A tevékenységek maximális időtartama 30 hónap, 2013. október 1-től 2016. április 1-ig.
3. típusú tevékenység:
A tevékenységek maximális időtartama 42 hónap, 2013. április 1-től 2016. október 1-ig.
Az újbóli befektetésre irányuló pályázatokat az alábbi táblázatban felsorolt határidőkig kell az ügynökség
számára elküldeni.
A költségek
támogathatóságának
időszaka

A projekt dátumai

Az újra-befektetési projekt
bemutatásának határideje

1. koprodukció

A koprodukciós szerződést legko
rábban 2013. október 1-jén lehet
aláírni.

A koprodukciós szerződés aláírá
sától számított 3 hónapon belül,
de legkésőbb 2014. október 1-jéig.

2013. október 1–2016.
április 1.

2. minimális
garancia

A forgalmazási szerződést/enge
délyre vonatkozó megállapodást
legkorábban 2013. október 1-jén
lehet aláírni.

A forgalmazási szerződés/enge
délyre vonatkozó megállapodás
(üzletkötésre vonatkozó feljegyzés
és a részletes megállapodás egya
ránt elfogadott) aláírásától számí
tott 3 hónapon belül, de legkésőbb
2014. október 1-jéig.

2013. október 1–2016.
április 1.

3. promóciós és
reklámköltségek

A film első területi filmszínházi
bemutatására legkorábban 2013.
október 1-jén, legkésőbb pedig
2015. október 1-jén kerülhet sor.

Legkésőbb az első területi filmszín
házi bemutatás napjáig és legké
sőbb 2014. október 1-jéig.

2013. április 1–2016.
október 1.

Modul (rész)

4. Az odaítélés kritériumai
A lehetséges támogatási alapot a támogatható európai terjesztési vállalatok számára ítélik oda a referencia
évben (2012) a nem nemzeti európai filmek terjesztése terén elért eredmények alapján.
A lehetséges támogatási alapot az eladott jegyenként meghatározott összeg alapján számolják ki. Ha a jelen
ajánlattételi felhívás szerint létrehozott támogatási alapok összege meghaladja a 20 millió EUR, az egyes
lehetséges támogatási alapokat arányosan csökkentik. Ezen csökkentés következtében a lehetséges támoga
tási alap összege nem csökken az útmutatásban feltüntetett minimum rendelkezésre állási küszöb alá.
A támogatás lehetséges pénzalap („Alap”) formájában áll a forgalmazók rendelkezésére, az aktuális nem
nemzeti európai filmekhez kapcsolódóan további befektetésekhez kapcsolódóan.
Az alap újbóli befektetése az alábbi területeken lehetséges:
1. új, nem nemzeti európai filmek produkciója (itt: az újbóli befektetésre irányuló pályázat benyújtásakor
még be nem fejezett filmek);
2. minimális forgalmazási garanciák teljesítéséhez kapcsolódóan az aktuális nem nemzeti európai filmek
vonatkozásában;
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3. forgalmazási költségekhez (itt: promóció és reklám) kapcsolódóan az aktuális nem nemzeti európai
filmek vonatkozásában.
5. Költségvetés
A teljes rendelkezésre álló költségvetés 20 442 675 EUR.
A pénzügyi hozzájárulás formája támogatás. A Bizottság által nyújtott támogatás – attól függően, hogy a
filmet melyik országban készítették és hol forgalmazzák (lásd az iránymutatásokat) – nem lépheti túl a teljes
támogatható összeg 40, 50 vagy 60 százalékát. Nincs megszabott maximális pályázható összeg.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási
keretet.
6. A pályázatok benyújtási határideje
A lehetséges támogatási alap „létrehozására” irányuló javaslatokat 2013. április 30-án kell elküldeni (amit a
postai bélyegző igazol).
A lehetséges támogatási alap „újra befektetésére” irányuló javaslatokat a fenti táblázatban az egyes modu
lokhoz megadott határidőn belül kell elküldeni (amit a postai bélyegző igazol), legkésőbb 2014. október
1-ig.
Az ajánlatokat a következő címre kell elküldeni:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
MEDIA Programme — BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Kizárólag a hivatalos pályázati űrlapon benyújtott, a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra
jogosult személy által megfelelően aláírt pályázatokat fogadják el.
A pályázati űrlapokat és az útmutatóban meghatározott mellékleteket tartalmazó pályázati csomagon vilá
gosan fel kell tüntetni az alábbiakat:
MEDIA programme – Distribution EACEA/25/12 – Automatic cinema
A faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
7. További részletes információ
A részletes útmutatók a pályázati űrlapokkal együtt a következő internetes címen találhatók meg:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
A pályázatokat a rendelkezésre bocsátott űrlapokon kell benyújtani az összes információval és melléklettel
együtt.
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