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Támogatás az európai filmek transznacionális forgalmazásához

Az európai mozifilmek nemzetközi forgalmazói ügynökségei részére

(2008/C 246/09)

1. Célok és általános leírás

Ez az ajánlati felhívás az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az audiovizuális politikával kapcsolatos
közösségi intézkedések többéves programjának (2007–2013) létrehozásáról szóló határozatára alapul.

2. A pályázásra jogosultak köre

Jelen pályázati felhívás az európai mozifilmek nemzetközi értékesítésével foglalkozó európai vállalatoknak
szól.

Az alábbi országokban bejegyzett cégek pályázhatnak:

– az Európai Unió 27 tagállama,

– az EFTA és az EGT országai: Izland, Liechtenstein és Norvégia,

– tagjelölt országok: Horvátország,

– Svájc.

3. Pályázásra jogosult programok

A támogatási rendszer két szakaszból áll:

1. lehetséges pénzalap létrehozása, amely az európai piacon egy bizonyos idő alatt elért vállalati teljesít-
ménytől függ;

2. újbóli befektetés: a létrehozott lehetséges pénzalapot az értékesítési ügynökök csak az alábbiakba
fektethetik be:

– nem nemzeti európai filmek nemzetközi értékesítési jogainak megszerzése, például minimális
garancia vagy előleg útján, és/vagy

– nem nemzeti és új európai filmek forgalmazási, promóciós és reklámköltségei.

A projektek és a költségek fedezetére való jogosultság maximális időtartama 16 hónap.
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4. Odaítélési kritériumok

A támogatásra jogosult európai forgalmazók számára nyújtandó potenciális támogatást az európai piacon
elért teljesítményük alapján határozzák meg (azaz a MEDIA 2007 programban részt vevő országok). A
támogatást potenciális hitel formájában biztosítják („potenciális támogatás”) az értékesítési ügynökök
számára, új és nem nemzeti európai filmekbe való befektetés céljából.

A potenciális támogatás kiszámított összege alapján a forgalmazó minden kedvezményezettet értesít a
számára újbóli befektetéshez rendelkezésre álló potenciális támogatás összegéről.

A potenciális támogatást az alábbiakba lehet befektetni:

1. új és nem nemzeti európai filmek forgalmazására vonatkozó minimális garancia;

2. az új és nem nemzeti európai filmek promóciós költségei (másolatok/reklám).

5. Rendelkezésre álló költségvetés

A jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló költségvetés maximális összege egy millió EUR,
amennyiben rendelkezésre állnak a 2009-es költségvetési évre e célra előirányzott források.

A pénzügyi támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 60 %-át.

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási
keretet.

6. A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtásának határideje 2008. november 15. A pályázati kérelmeket az alábbi címre kell
elküldeni:

Agence Exécutive „Education, Audiovisuel et Culture”
Programme MEDIA
Appel à propositions EACEA/13/08
Att. M. Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
B-1040 Bruxelles

Csak a hiánytalanul kitöltött, helyesen dátumozott és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettség-
vállalásra jogosult személy aláírásával ellátott hivatalos pályázati formanyomtatványokat fogadjuk el.

A faxon vagy elektronikus úton elküldött pályázatokat nem fogadjuk el.

7. További információk

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati formanyomtatványok az alábbi honlapon találhatók meg:
http://eacea.ec.europa.eu/media. A pályázatoknak meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatá-
rozott követelményeknek, illetve kérjük a pályázatokat a megfelelő mellékletekkel és a kért információk
megadásával az erre a célra készült formanyomtatványon benyújtani.
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