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Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich

Agenci zajmujący się międzynarodową sprzedażą filmów europejskich

(2008/C 246/09)

1. Cele i opis

Podstawę dla niniejszego zaproszenia do składania wniosków stanowi decyzja Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiająca jeden wieloletni program dotyczący działań Wspólnoty w dziedzinie polityki audio-
wizualnej na lata 2007–2013.

2. Kwalifikujący się kandydaci

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do przedsiębiorstw europejskich specjalizujących się w między-
narodowej sprzedaży filmów europejskich.

Kandydaci muszą być zarejestrowani w jednym z następujących krajów:

— 27 krajów Unii Europejskiej,

— kraje EFTA i EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,

— kraje kandydujące: Chorwacja,

— Szwajcaria.

3. Kwalifikujące się działania

System wsparcia obejmuje dwa etapy:

1) generowanie potencjalnych funduszy, których kwota jest ustalana w zależności od osiągnięć spółki na
rynku europejskim w danym okresie;

2) reinwestowanie: agenci mogą przeznaczyć wygenerowane potencjalne fundusze wyłącznie na inwes-
tycje:

— w zakup praw do sprzedaży międzynarodowej niekrajowych filmów europejskich, na przykład za
pomocą minimalnych gwarancji lub zaliczek, i/lub

— w sprzedaż, promocję i reklamę nowych niekrajowych filmów europejskich.

Czas trwania projektu i okres kwalifikowalności kosztów wynosi nie dłużej niż 16 miesięcy.
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4. Kryteria udzielenia wsparcia

Potencjalne wsparcie zostanie obliczone na podstawie osiągnięć kwalifikujących się agentów europejskich
na rynku europejskim (tj. w krajach uczestniczących w programie MEDIA 2007). Wsparcie będzie miało
formę potencjalnego kredytu (potencjalne wsparcie) udostępnianego agentom na inwestycje w nowe
niekrajowe filmy europejskie.

Po obliczeniu wygenerowanego potencjalnego wsparcia Agencja poinformuje każdego z beneficjentów o
kwocie potencjalnego wsparcia, które zostanie mu udostępnione w celu reinwestowania.

Wygenerowane potencjalne wsparcie może być reinwestowane:

1) w minimalne gwarancje dystrybucji nowych niekrajowych filmów europejskich;

2) w promowanie (kopie/reklama) nowych niekrajowych filmów europejskich.

5. Budżet

Maksymalny budżet z tytułu niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 1 000 000 EUR, za
zastrzeżeniem dostępności środków budżetowych na 2009 r.

Wsparcie finansowe nie może przekraczać 60 % łącznej kwoty kwalifikowalnych kosztów.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

6. Termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa w dniu 15 listopada 2008 r. Wnioski należy przesyłać na następu-
jący adres:

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Program MEDIA
Zaproszenie do składania wniosków EACEA/13/08
P. Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
B-1040 Bruksela

Przyjmowane będą jedynie wnioski sporządzone na odpowiednim formularzu, należycie wypełnione,
datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do prawnego zaangażowania wnioskodawcy.

Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

7. Informacje szczegółowe

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie
internetowej: http://eacea.ec.europa.eu/media. Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym w
pełnym tekście zaproszenia i należy je składać za pomocą formularza przeznaczonego do tego celu. We
wnioskach należy umieścić wszystkie wymagane informacje i załączniki.
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