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Támogatás az európai filmek transznacionális forgalmazásához

Európai forgalmazói hálózatok kialakítása – „Szelektív” mozifilm-forgalmazás

(2008/C 249/08)

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) (MEDIA 2007) létrehozásáról szóló határo-
zatára alapul.

A MEDIA 2007 program céljai a forgalmazói ágazat tekintetében a következők:

a) az európai forgalmazás megerősítése a nem nemzeti európai filmek koprodukciójába, megszerzésébe
és promóciójába való forgalmazói befektetések, illetve a koordinált forgalmazói marketingstratégiák
kialakításának ösztönzése által;

b) az európai filmek nagyobb mértékű transznacionális terjesztésének támogatása, különösen ösztönözve
a forgalmazókat promóciós és megfelelő forgalmazói befektetésekre a nem nemzeti európai filmek
tekintetében.

2. A pályázásra jogosultak köre

A jelen pályázati felhívás az európai mozifilmek nemzetközi forgalmazásával foglalkozó európai vállala-
toknak 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 jelen pályázati felhívás az európai mozifilmek forgalmazásával kapcsolatos tevékenységeket végző
európai vállalatoknak szól, különös tekintettel a mozifilmeket forgalmazó vállalatokra.

A projektek és a költségek fedezetére való jogosultság maximális időtartama 16 hónap. A meghatározott
területeken a filmeknek legkorábban a pályázat benyújtásának határideje napján, illetve legkésőbb annak
a pályázatnak a benyújtási határidejétől számított 18 hónapon belül kell megjelenniük a mozikban,
amelyre a támogatott forgalmazók kezdeti csoportja benyújtotta támogatási kérelmét.
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4. Odaítélési kritériumok

A filmforgalmazásra biztosított támogatás maximális produkciós költségvetése 15 millió EUR, amely
csoportosításra kerül a 3 millió EUR-nál kisebb költségvetésű filmek esetén legalább öt főből álló forgal-
mazói csoportok és a 3 és 15 millió EUR közötti költségvetésű filmek esetén legalább hét főből álló
forgalmazói csoportok között.

A támogatás odaítélési kritériumai a következők: a film eredete és műfaja, a támogatható forgalmazók
száma, a filmrendező első vagy második munkája.

Különös figyelmet szentelnek a kisebb gyártási kapacitású országok, illetve a korlátozott nyelvi és föld-
rajzi területtel rendelkező országok potenciáljának fejlesztésére.

5. Rendelkezésre álló költségvetés

A jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló költségvetés maximális összege 12 250 000 EUR,
amennyiben rendelkezésre állnak a 2009-es költségvetési évre e célra előirányzott források.

A pénzügyi támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-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 benyújtására vonatkozó határidők: 2008. december 1., 2009. április 1. és 2009. július 1.
A pályázati kérelmeket az alábbi címre kell elküldeni:

Agence Exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture»
Programme MEDIA
Appel de propositions EACEA/22/08
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 kötelezettségválla-
lásra jogosult személy aláírásával ellátott hivatalos pályázati formanyomtatványon benyújtott eredeti
pályázati kérelmeket fogadjuk el.

A faxon vagy elektronikus úton elküldött pályázatokat nem fogadjuk el.

7. További információk

A teljes pályázati útmutató, illetve 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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