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Általános információk
Célok
A kulturális és kreatív alkotások országokon átívelő forgalmának előmozdítása területén belül
a MEDIA alprogram egyik prioritása a közönségépítés támogatása az európai audiovizuális
alkotások iránti érdeklődés felkeltésének és az ezen alkotásokhoz való hozzáférés javításának
eszközeként, különösen promóciókon, rendezvényeken, ﬁlmműveltség kialakításán és
fesztiválokon keresztül.
A MEDIA alprogram a különböző európai audiovizuális alkotások bemutatására és
népszerűsítésére irányuló kezdeményezések támogatásához és az európai audiovizuális
alkotásokkal kapcsolatos ismeretek és érdeklődés bővítését célzó tevékenységekhez nyújt
támogatást.

Támogatott tevékenységek

Csak a MEDIA alprogramban részt vevő országokban
audiovizuális fesztiválokat szervező, támogatható jogi
személyek által benyújtott pályázatokat lehet elfogadni.
Audiovizuális fesztiválnak minősül minden esemény, amely:
• olyan támogatható ﬁlmeket tűz programjára (játékﬁlmek,
dokumentumﬁlmek vagy animációs ﬁlmek), amelyeket
nyilvánosság előtt vetítenek, ideértve a nagyközönséget, az
akkreditált nemzetközi audiovizuális szakembereket és a
sajtót;
• egy bizonyos időszakban, egy előre meghatározott
városban zajlik;
• átlátható szabályokkal, kiválasztási eljárással rendelkezik.
A fesztivál során a közönségnek bemutatott támogatható
műsorprogram legalább 70%-ának vagy legalább 100
játékﬁlmnek (vagy rövidﬁlmfesztiválok esetében 400
rövidﬁlmnek) a MEDIA alprogramban résztvevő országokból
kell származnia.
A fesztiválon szereplő ﬁlmek legalább 50%-ának (minimum
15 ﬁlm) nem-nemzeti ﬁlmnek kell lennie.

Kedvezményezett

A pályázók a MEDIA alprogramban részt vevő valamely
országban székhellyel rendelkező olyan európai jogi
személyek (magánvállalatok, nonproﬁt szervezetek,
szövetségek, alapítványok, önkormányzatok) lehetnek,
amelyek közvetlenül vagy többségi részesedés formájában
ezen országok állampolgárainak tulajdonában állnak.
Magánszemélyek nem pályázhatnak.
Kizárólag olyan ﬁlmfesztiválok jogosultak a támogatásra,
melyek a fesztiválprogramjuk legalább 70%-ában a MEDIA
alprogramban részt vevő országokból származó ﬁlmeket
vetítenek, VAGY legalább 100 játékﬁlm (vagy 400 rövidﬁlm)
szerepel a fesztiválprogramban. A fesztiválon szereplő ﬁlmek
legalább 50%-ának (minimum 15 ﬁlm) nem-nemzeti ﬁlmnek
kell lennie.

Részvételi forma

Csak egyéni benyújtás

Támogatott projektek várható
száma

Az Ügynökség körülbelül 70 darabot támogat a két beadási
határidőre beérkezett pályázatok közül.

Pénzügyi információk
Teljes keret

2.900.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

Az uniós pénzügyi hozzájárulás a programban
szereplő európai ﬁlmek számától függően 19 000 és
75 000 EUR közötti átalányösszegű támogatás
formájában valósul meg.
A Végrehajtó Ügynökség fenntartja a jogot, hogy ne
ossza szét a rendelkezésre álló összes pénzeszközt.

Támogatási intenzitás

A fesztiválprogramban szereplő európai ﬁlmek száma
alapján 27 000 és 75 000 EUR közötti, rövidﬁlmfesztiválok esetében a fesztiválprogramban szereplő
európai ﬁlmek száma alapján 19 000 és 33 000 EUR
közötti támogatás igényelhető.

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

A kedvezményezett részére 50% előﬁnanszírozási kiﬁzetés
teljesíthető a szerződés aláírását követő 30 napon belül.

Elszámolható közvetlen
költségek

Az uniós pénzügyi hozzájárulás a programban szereplő
európai ﬁlmek számától függően 19 000 és 75 000 EUR
közötti átalányösszegű támogatás formájában valósul meg.

Határidők
Felhívás közzététele

2016. szeptember

Benyújtási határidő

A második határidőre azok pályázhatnak, akiknek a
fesztiválja a 2017. november 1. és a 2018. április 30.
közötti időszakban kezdődik.

Benyújtás

Elektronikusan és postai úton
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Támogató döntés

2017. szeptember

Szerződéskötés

2017. október

Projekt megkezdése

2017. november 1. és 2018. április 30. között

Megvalósítás

12 hónap

