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Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich

Śieć dystrybutorów europejskich schemat „Selektywny”

(2008/C 249/08)

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 (MEDIA 2007).

Cele programu MEDIA 2007 w odniesieniu do sektora dystrybucji są następujące:

a) wzmacnianie europejskiego sektora dystrybucji poprzez zachęcenie dystrybutorów do inwestowania w
koprodukcję, nabywanie oraz promocję niekrajowych filmów europejskich oraz ustalenie skoordyno-
wanych strategii marketingowych;

b) rozwijanie szerszego ponadnarodowego rozpowszechniania filmów europejskich poprzez zachęcanie,
w szczególności dystrybutorów, do inwestowania w promowanie i dystrybucję niekrajowych filmów
europejskich.

2. Kwalifikujący się kandydaci

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do przedsiębiorstw europejskich specjalizujących się w między-
narodowej dystrybucji 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

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest skierowane do przedsiębiorstw europejskich, których
działalność przyczynia się do obiegu filmów europejskich, w szczególności do przedsiębiorstw zajmują-
cych się dystrybucją filmów.

Czas trwania projektu i okres kwalifikowalności kosztów wynosi nie dłużej niż 16 miesięcy. Film, którego
dotyczy wniosek o wsparcie złożony przez wstępną grupę wspieranych dystrybutorów, powinien pojawić
się na ekranach kin na wymienionych terytoriach najwcześniej w dniu upływania terminu składania
wniosków, a najpóźniej 18 miesięcy po upływie terminu składania wniosków.
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4. Kryteria udzielenia wsparcia

Wsparcie zostanie udzielone grupom dystrybutorów liczącym co najmniej 5 dystrybutorów — w przy-
padku filmów o budżecie poniżej 3 mln EUR oraz co najmniej 7 dystrybutorów — w przypadku filmów
o budżecie od 3 mln EUR do 15 mln EUR, i będzie obejmowało dystrybucję filmów o maksymalnym
budżecie produkcji wynoszącym 15 mln EUR.

Kryteria udzielenia wsparcia są następujące: pochodzenie i gatunek filmu, liczba kwalifikujących się
dystrybutorów, pierwsze lub drugie dzieło realizatora.

Szczególną uwagę zwraca się na rozwój potencjału krajów o niskiej zdolności produkcyjnej oraz ograni-
czonym zasięgu językowym i geograficznym.

5. Budżet

Maksymalny budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków wynosi
12 250 000 EUR, z zastrzeżeniem dostępności środków budżetowych na 2009 r.

Wsparcie finansowe nie może przekraczać 50 % łącznej kwoty kwalifikowalnych kosztów.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

6. Termin składania wniosków

Terminy składania wniosków upływają 1 grudnia 2008 r., 1 kwietnia 2009 r. i 1 lipca 2009 r.
Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

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

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