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Általános információk
Célok
A kulturális és kreatív alkotások országok közötti forgalmának előmozdítását célzó egyedi
célkitűzésen belül a Média alprogram egyik prioritása a transznacionális és nemzetközi
üzemeltetés, valamint az országok közötti forgalmazás és mobilitás előmozdítása. Ennek
keretében a média alprogram támogatja a ﬁlmszínházi hálózatok kialakítását és
üzemeltetését.

Támogatott tevékenységek

A ﬁlmszínházi hálózatnak a következő
tevékenységeket kell lehetővé tennie:
• Hálózatépítési tevékenységek: tájékoztatás, ösztönzés és
kommunikáció.
• Pénzügyi támogatás nyújtása az alább felsorolt
támogatható tevékenységeket végrehajtó részt vevő
ﬁlmszínházaknak.
• Az európai ﬁlmek népszerűsítését és bemutatását célzó
intézkedések.
• A ﬁatal mozilátogatók körében a tudatosság növelését
célzó ismeretterjesztő tevékenységek.
• Más terjesztési platformokkal (pl. televíziós
műsorszolgáltatók, lekérhető videoﬁlmeket kínáló [VOD]
platformok) együttműködésben végzett promóciós és
marketingtevékenységek.
E pályázati felhívás értelmében a pályázó egy szerződéses
eszköz, ún. partnerségi keretmegállapodás formájában
a Média alprogrammal létrehozandó kétéves partnerség
céljából nyújt be pályázatot.

Kedvezményezett

A pályázaton ﬁlmszínházi hálózatok vehetnek részt.
Filmszínházi hálózatnak tekintendő az európai független
ﬁlmszínházak olyan csoportja, amely egy jogszerűen
létrehozott koordináló szerv segítségével közös
tevékenységeket dolgoz ki az európai ﬁlmek bemutatása és
népszerűsítése terén. A koordináló szervnek különösen a
ﬁlmszínházak közötti kommunikációs és információs
rendszer működését kell biztosítania.
Támogatásra jogosultak a média alprogramban részt
vevő legalább 20 országban található, összesen
legalább 100 ﬁlmszínházat képviselő ﬁlmszínházi
hálózatok.
Független európai ﬁlmszínháznak tekintendő az olyan, egy
vagy több vetítővászonnal rendelkező vállalat, szövetség
vagy szervezet, amely a média alprogramban részt vevő
országokban működik ugyanazon névvel. A pályázó vagy a
pályázó szervezet egy részlege fő tevékenységének a
ﬁlmvetítésnek kell lennie. A hálózatnak és a részt vevő
ﬁlmszínházaknak közvetlenül vagy többségi arányban a
média alprogramban részt vevő országok valamely részt
vevő országban bejegyzett állampolgárainak a tulajdonát
kell képezniük, és ilyen tulajdonban kell maradniuk.
A kedvezményezettekre vonatkozó részletes
követelményrendszer megtalálható a (dokumentációs
linken át elérhető) részletes pályázati kiírásban.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

Támogatásra jogosultak a média alprogramban részt vevő
legalább 20 országban található, összesen legalább 100
ﬁlmszínházat képviselő ﬁlmszínházi hálózatok.

Pénzügyi információk
Teljes keret

10.400.000 EUR

Támogatási intenzitás

A támogatás mértéke a projekt elszámolható
költségeinek legfeljebb 40%-a lehet.

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• utazás és ellátás költségei
• fogyóeszközök és anyagok
• egyéb közvetlen költség

Elszámolható közvetett
költségek

• Átalányösszeg, amely a teljes elszámolható közvetlen
költségek 7%-a.

Határidők

Felhívás közzététele

2016. április

Benyújtási határidő

2016.06.08.12:00

Benyújtás

Elektronikusan
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Támogató döntés

2016. október

Szerződéskötés

2016. december

Projekt megkezdése

2017. január 1-től

Megvalósítás

12 hónap

