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КРЕАТИВНА ЕВРОПА
(Creative Europe)

АКТУЕЛНИ ПОЗИВИ

Позив

Шифра
позива

Циљна група

Област и тема
Генерисање
потенцијалног фонда,
пропорционално броју
плаћених карата,
продатих током
референтног периода
(2016.) за ненационалне
европске филмове у
земљама учесницама у
потпрограму MEDIA;

MEDIA
Distribution
Automatic
Support
2017

EACEA/18
/2016

Европски
дистрибутери у
својству
позоришта/биоскопа

Реинвестирање:
потенцијални фонд
генерисан од стране
сваке компаније затим
мора бити реинвестиран
у неки од следећих
модула:
Модул 1: копродукција
ненанционалних
европских филмова
Модул 2: преузимање
права на дистрибуцију,
на пример помоћу
минималне гаранције од
ненационалних
европских филмова и
Модул 3: приказивање
прихватљивих неевропских филмова.

Укупни буџет позива
(EUR)

Рок за
пријаву

Укупан расположиви
буџет износи
20.200.000 евра.
Финансијски
допринос додељен од
стране Европске уније
не сме да премаши
40%, 50% или 60%
укупних
прихватљивих
трошкова, у
зависности од
националности филма
и територије на којој
је дистрибуиран.

01.08.2018.
до 12
часова

MEDIA
Distribution
Automatic
Support
2016

EACEA/09
/2016

MEDIA
Support to
sales agents
2016

EACEA/01
/2016

Европски
позоришни/филмски
дистрибутери
укључени у
комерцијалне
активности са циљем
скретања пажење на
филм од стране шире
публике ради повећања
искоришћености
биоскопа

Подносилац пријаве
мора бити европско
предузеће у својству
агента посредника
продуцента, који је
специјализован за
комерцијално
искоришћавање филма,
кроз маркетинг и
давање лиценци за
филм дистрибутерима,
или другим купцима за
иностранство.

Подупирање
кинематографске
дистрибуције
ненационалним
маркетингом,
брендирањем,
дистрибуцијом и
излагањем
аудиовизуелних радова

Подупирање
кинематографске
дистрибуције
ненационалним
маркетингом,
брендирањем,
дистрибуцијом и
излагањем
аудиовизуелних радова.

Укупан расположиви
буџет износи
20.200.000 EUR.
Финансијски
допринос ЕУ не сме
премашити 40%, 50%
или 60% укупних
прихватљивих
трошкова, у
зависности од земље
из које филм потиче и
подручја
дистрибуције (видети
смернице).

01.08.2017.
до 12
часова

Укупан расположиви
буџет износи
1.600.000 EUR.
Финансијски
допринос Уније не
сме премашити 60%
укупно прихватљивих
трошкова, зависно од
врсте додатног
улагања (погледати
смернице).

03.10.2017.
до 12
часова

