
10)Mozihálózatok támogatása (pályázati felhívás EACEA 24/2019) 
 

1. BEVEZETÉS – HÁTTÉR 

 
Lásd az „A” részt. 

 
2. CÉLOK – TÉMÁK – PRIORITÁSOK 

 
2.1 Célok 

 
A támogatási program általános célkitűzése mozihálózat létrehozása és üzemeltetése, az alábbi célok 

érdekében: 

 
 Filmszínház tulajdonosok és üzemeltetők ösztönzése arra, hogy jelentős arányban tűzzenek 

műsorra nem nemzeti európai filmeket. 

 Hozzájárulás a közönség nem nemzeti filmek iránti érdeklődésének a felkeltéséhez, többek között 

fiatal mozilátogatók számára szervezett oktató és figyelemfelkeltő tevékenységek kidolgozásán 

keresztül. 

 Segítségnyújtás az érintett mozik számára ahhoz, hogy stratégiájukat a változó környezethez 

igazíthassák, többek között innovatív megközelítések előmozdításával a kínálatukat illetően, a 

közönséggel folytatott interakciók és a filmipar más szereplőivel kialakítandó potenciális 

partnerségek révén. 

 A legjobb gyakorlatok cseréjének, az ismeretek megosztásának és a hálózat tagjai közötti 

együttműködés egyéb formáinak az ösztönzése. 

 Hozzájárulás a filmiparról folytatott szakpolitikai párbeszédhez olyan módon, hogy a hálózat 

tevékenységeinek az eredményét a hálózat tagjain kívül másokkal is megosztják. 

 
Várható eredmények: 

 

- A nem nemzeti európai filmek bemutatásának a növelése az európai piacon. 

- Új (fiatal) közönség kiépítése az európai filmek számára. 

- Az európai filmszínházak versenyképességének a megerősítése. 

 
2.2 Megcélzott projektek 

 
A program támogatni fog egy európai filmszínház tulajdonosokból álló hálózatot, amely jelentős 

arányban nem nemzeti európai filmeket vetít. 

 
A pályázat olyan hálózatba tömörült európai filmszínházaknak szól, amelyeknek a tevékenysége 

hozzájárul a fentebb ismertetett célkitűzések megvalósításához. 

 
A pályázatokban tervezhető pénzügyi támogatás harmadik felek részér. 



 

3. ÜTEMTERV 

 
 Fázisok Dátum vagy jelzett időszak 

a) Pályázatok benyújtásának határideje 2020. május 28. 

(postabélyegző dátuma) 

b) Kiértékelési időszak 2020. június - szeptember  

c) Pályázók tájékoztatása 2020. november  

d) Támogatási megállapodás aláírása 2020. december 

e) A tevékenység kezdetének időpontja 2021. január 1. 

f) 
A tevékenység időtartama / 
Támogathatósági időszak 

12 hónap 

 
4. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉS 

 
A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 10,9 millió EUR. 

Csak egy kedvezményezett kerül kiválasztásra és részesül finanszírozásban. 

Az EU pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a tevékenység összes támogatható költségének az 

50%-át. Az Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy ne ossza ki az összes rendelkezésre álló 

forrást. 

 
5. BEFOGADÁSI FELTÉTELEK 

 
Lásd az „A” részt. 

 
A pályázatoknak legkésőbb a jelen útmutató 3. pontjában hivatkozott pályázat benyújtási határidőre be 
kell érkezniük. 

 
A pályázatokat írásban kell benyújtani az Ügynökség webhelyén közzétett jelentkezési lap használatával. 

 
6. ALKALMASSÁGI SZEMPONTOK 

 
Az alábbi szempontoknak megfelelő pályázatokat mélyreható értékelésnek vetik alá. 

 
6.1 Támogatható pályázók 

 
Lásd az „A” részt. 

 
A pályázaton mozihálózatok vehetnek részt. A mozihálózat olyan független európai mozik csoportja, 

amely egy jogszerűen létrehozott koordináló szerv segítségével közös tevékenységeket dolgoz ki az 

európai filmek bemutatása és népszerűsítése terén. A koordináló szervnek különösen biztosítania kell 

a filmszínházak közötti kommunikációs és információs rendszer működését. A mozihálózat akkor 

minősülhet támogathatónak, ha legalább 100 mozit képvisel, amelyek a MEDIA Alprogramban 

résztvevő legalább 20 országban megtalálhatók. 



Független európai filmszínháznak tekintendő az olyan, egy vagy több vetítővászonnal rendelkező 

vállalat, társulat vagy szervezet, amely a MEDIA Alprogramban részt vevő országokban működik 

ugyanazon névvel. A filmbemutatásnak kell a pályázó vagy a pályázó szervezet részlege fő 

tevékenységének lennie. 
 

A hálózatnak és a résztvevő filmszínházaknak közvetlenül vagy többségi részvétel révén a MEDIA 

Alprogramban résztvevő országok állampolgárainak a tulajdonában kell állniuk, és ezen országok 

valamelyikében kell bejegyezve lenniük. 
 

Kizárólag a következő független európai filmszínházak jogosultak a hálózatban részt venni: 

- Premier-filmszínház (premieridőszakban, legfeljebb az első nemzeti bemutatótól számított 

tizenkét hónapban tűzi műsorra az európai filmeket). A legfeljebb 30 %-ban retrospektív 

filmeket, illetve újból megjelentetett filmeket vetítő filmszínházak is jogosultak lehetnek a 

pályázásra; 

- Amelyek a pályázat benyújtása előtt legalább 6 hónapja nyitva álltak a nagyközönség számára; 
- Amelyek belépőjegy-kiállító és nyilvántartó rendszerrel rendelkeznek; 
- Amelyek legalább egy vetítővászonnal és 70 ülőhellyel rendelkeznek; 

- Amelyek egytermes filmszínház esetében évente legalább 300 vetítést, többtermes filmszínház 

esetében évente legalább 520 vetítést (évente legalább 6 hónapon át üzemelő filmszínházak), és 

nyári/szabadtéri mozi (évente 6 hónapnál rövidebb ideig üzemelő mozi) esetében havonta 

legalább 30 vetítést tűztek műsorra; 
- Amelyeknek a pályázatot megelőző évben legalább 20.000 nézőjük volt. 

 

A fenti alkalmassági feltételek csoportként való teljesítése érdekében a különböző filmszínházak 

lehetőséget kaphatnak eredményeik összevonására. A körülményeket, amelyek mellett ez 

megvalósulhat, a pályázónak világosan meg kell határoznia pályázatában és az ahhoz csatolt útmutató 

tervezetben. 

6.2 Támogatható tevékenységek 

 
A mozihálózatnak lehetővé kell tennie az alábbi tevékenységeket: 

 

 Hálózati tevékenységek: tájékoztatás, ösztönzés és kommunikáció. 

 Pénzügyi támogatás nyújtása a résztvevő filmszínházak számára az alábbiakban felsorolt 

támogatható tevékenységek megvalósításához: 

- Európai filmek népszerűsítését és bemutatását célzó tevékenységek. 

- Fiatal moziba járó közönség tudatosságának növelését szolgáló oktatási tevékenységek. 

- Promóciós és marketing tevékenységek egyéb forgalmazási platformokkal (pl. televíziós 

műsorszolgáltatók, VoD platformok) együttműködésben. 
 

Az első konkrét megállapodás tevékenységeinek az időtartama és a költségek támogathatósági 

időszaka 12 hónap, 2021. január 1-től kezdődően december 31-ig. 

 

A támogathatósági időszak meghosszabbítása a maximális időtartamon túl nem engedélyezett. 
 

Kizárólag a MEDIA-országokban végzett projektek és tevékenységeik támogathatók (lásd a 6.1. pontot). 

Támogatható film: 

A filmeknek meg kell felelniük az alábbi szempontoknak: 

 
- legalább 60 perc hosszúságú játékfilmnek (az animációs filmet is beleértve) vagy 

dokumentumfilmnek kell lennie. 



 

- nem tartalmazhat alternatív tartalmakat (operák, koncertek, előadások, stb.), reklámot, 

pornográf vagy rasszista anyagokat, és nem propagálhatja az erőszakot. 

- az alkotás többségi producere vagy producerei a MEDIA Alprogramban résztvevő országokban 

rendelkeznek székhellyel. Ahhoz, hogy a gyártó vállalatok tényleges producernek legyenek 

tekinthetők, szerepelniük kell a stáblistán ilyen minőségben. Egyéb elemek – mint például az 

elejefőcím, a legördülő stáblistában megjelenített szerzői jogok, a kreatív ellenőrzés, a 

hasznosítási jogok tulajdona és a nyereségrészesedés – is figyelembe vehetők a tényleges 

producer meghatározásakor. 

- olyan szakemberek jelentős részvételével (stáblista szerint) kell elkészülnie, akik a MEDIA 

Alprogramban résztvevő országok állampolgárai/lakosai (ld. a 6.1. pontot). „Jelentős 

részvételnek” minősül, ha elérik az alábbi táblázat alapján a pontok több mint 50%-át. Az 

összpontszám az alkotás típusától (animáció, dokumentumfilm stb.) függően változhat. A 

feladatkörök megosztása esetén a pontokat ennek megfelelően osztják meg. Egyenlő pontállás 

esetén (azaz amikor egy bizonyos nemzetiség pontjai azonosak), a rendező (vagy az alábbi 

táblázatban szereplő következő szakember) nemzetisége a döntő. 

 
 Pont 

Rendező 3 

Forgatókönyvíró 3 

Zeneszerző 1 

1. színész 2 

2. színész 2 

3. színész 2 

Látványterv 1 

Vezető operatőr 1 

Vágó 1 

Hangmérnök 1 

Forgatási helyszín 1 

Utómunkák helyszíne 1 

Összesen 19 

 
Nemzeti / nem-nemzeti európai film: 

 

A MEDIA Alprogramban résztvevő országok meghatározását lásd a 6.1. pontban. 

 
Az európai filmalkotások abban a MEDIA Alprogramban részt vevő országban minősülnek „nemzeti” 
filmnek, amelynek az állampolgárai/állandó lakosai a legmagasabb arányban vettek részt a film 
elkészítésében. A támogatási rendszer szempontjából ez az ország minősül a film származási országának. A 
filmek a származási országukon kívül „nem-nemzeti” filmnek minősülnek. 

 
Kizárólag az alkalmassági szempontoknak megfelelő pályázatoknak nyújtható támogatás. 
Amennyiben egy pályázat nem támogathatónak minősül, a pályázót erről az okokat ismertető 
levélben tájékoztatják. 

 
7. KIZÁRÁSI SZEMPONTOK 

 
7.1 Kizárás 

 
Lásd az „A” részt. 

 
7.2 Korrekciós intézkedések 



 

Lásd az „A” részt. 

 
7.3 Kizárás a pályázati felhívásból 

 
Lásd az „A” részt. 

 
7.4 Alátámasztó dokumentumok 

 
Lásd az „A” részt. 

 
8. KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

 
Lásd az „A” részt. 

 
8.1 Pénzügyi kapacitás 

 
Lásd az „A” részt. 

 
8.2 Működési kapacitás 

 
A pályázóknak rendelkezniük kell a javasolt tevékenység megvalósításához szükséges szakmai 

hozzáértéssel és a megfelelő képesítésekkel. E tekintetben minden pályázónak be kell nyújtania egy 

becsületbeli nyilatkozatot, valamint az alábbi alátámasztó dokumentumokat: 

 

 A pályázó (és adott esetben a partnerei) által végzett tevékenységek összefoglalása, valamint a 

megelőző három évben elért eredmények értékelése. 

 
9. A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

 
A támogatható pályázatok értékelése az alábbi szempontok alapján történik: 

 
 Kritérium Fogalom meghatározások Max. 

pont 

1 Relevancia és európai 
hozzáadott érték 

A hálózat stratégiája a pályázati felhívás általános 
célkitűzéseinek az elérésére, többek között a konkrét hossz-
/rövid-távú célok meghatározása tekintetében. Ez a kritérium 
értékeli továbbá az említett célkitűzések elérésének a nyomon 
követésére javasolt megközelítés minőségét, többek között fő 
teljesítménymutatók meghatározása révén. 

35 

2 A tartalom és a 
tevékenységek minősége 

A végrehajtandó tevékenységek potenciális hatékonysága és 
eredményessége, továbbá, hogy milyen mértékben épülnek be 
a hálózat stratégiájába, többek között egy egyértelmű 
beavatkozási logikán keresztül. 

20 

3 Kommunikáció és 
terjesztés 

A hálózat által a tevékenységei, eredményei, tudása és 
legjobb gyakorlatai kommunikálására, terjesztésére és 
megosztására választott megközelítés, mind a tagjai között, 
mind a hálózaton kívül. 

40 

4 A hálózat minősége A hálózat irányítása, igazgatása és szervezete milyen mértékben 
biztosítja a stratégiájának és tevékenységeinek a hatékony 
megvalósítását. 

5 



 

1. Relevancia és európai hozzáadott érték 

 
Az értékelés a következőkre terjed ki: 

- a hálózathoz tartozó filmszínházak száma és földrajzi egyensúlya (különösen az alacsony 

audiovizuális produkciós kapacitású országokban illetve régiókban található mozik esetében) 

- a hálózat stratégiája a pályázati felhívás általános célkitűzéseinek az elérésére 

- hálózat rövid-/hosszú-távú céljai és a vonatkozó fő teljesítménymutatók 

- a támogatás filmszínházak közötti elosztására javasolt módszer 
- a hálózat tagjainak és potenciális tagjainak szóló útmutató, többek között a jelenlegi pályázati 

felhívás célkitűzéseinek való megfelelésük 

- a tevékenység várható hatása a következők tekintetében: 

- Nem nemzeti európai filmek bemutatása az európai piacon. 

- Új (fiatal) közönség az európai filmek számára 
- Mozik együttműködése online platformokkal 

- a hálózat hogyan tudja erősíteni az európai filmszínházak versenyképességét, figyelembe véve a 
kommunikáció és tartalomfogyasztás új modelljeit. 

 
A koordinátor útmutatójának részletesen ismertetnie kell az értékelési módszert, amelynek olyan 
pontos és objektív kritériumokon kell alapulnia, mint pl.: 

 
 Általános szabályként az európai nem nemzeti filmvetítések részaránya egytermes 

filmszínházak esetében az összes bemutató 25-30%-a között kell, hogy legyen. A pályázónak 

az útmutatójában részletesen ismertetnie kell a többtermes és egyéb filmszínházakra 

vonatkozó megfelelő, pontos szabályokat. 

 A mozi képessége arra, hogy közönséget teremtsen a nem nemzeti európai filmek számára (a 

nem nemzeti európai filmek nézőinek száma). 
 Objektív szempontok a fiatal közönségnek szóló tevékenységek értékelésére 

 
2. A tartalom és a tevékenységek minősége 

 
Az értékelés a következőkre terjed ki: 

 
A végrehajtandó tevékenységeket és azt, hogy mennyiben felelnek meg a pályázati felhívás célkitűzéseinek, 

a következők alapján értékelik: 

 Hatékonyság 

 Eredményesség 

 Intervenciós logika 
 Az eredmények nyomon követése 

 
3. Kommunikáció és terjesztés 

 
Az értékelés a következőkre terjed ki: 

 A hálózat által az eredmények, legjobb gyakorlatok, közönségépítő technikák és 

technológiai fejlesztések terjesztésére és megosztására kidolgozott stratégia. 

 kommunikációs módszerek a koordináló szerv és a tagok, valamint a tagok egymás közötti 
kommunikációjára 

 
4. A hálózat minősége 

 
Az értékelés a következőkre terjed ki: 



Értékeljük, hogy a hálózat irányítása, igazgatása és szervezete milyen mértékben biztosítja a 
stratégiájának és tevékenységeinek a hatékony megvalósítását. 

 
A pályázatban részletesen ismertetni kell a következőket: 

- a koordináló szerv irányítási szabályait, többek között a vezetési struktúrát és a tagok 

szerepét a hálózaton belül és a koordináló szerven belül 
- az egyes filmszínházak finanszírozási szintjét meghatározó kiválasztás és odaítélés folyamatát 
- a hálózathoz tartozó filmszínházaknak nyújtott pénzügyi támogatás nyomon követésére 

alkalmazandó stratégiát  

- az átláthatóságot, egyenlő bánásmódot és az összeférhetetlenség hiányát biztosító meglévő 
eljárást. 

 
Az Ügynökség (az Értékelő Bizottság ajánlásait követve) kérhet bizonyos módosításokat a pályázó 

munkaprogramjában, a kedvezményezetteknek szóló útmutatóban és az előirányzott költségvetésben, 

biztosítandó, hogy a legjobb ajánlat teljes mértékben megfelel a jelen pályázati felhívás célkitűzéseinek, 

betartja a harmadik felek finanszírozására vonatkozó szabályt, és betartja a gazdaságosság, hatékonyság 

és eredményesség elvét. 

 
10. JOGI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 

 
Lásd az „A” részt. 

 
A harmadik felek támogatására vonatkozó útmutatót az Ügynökség jóváhagyását követően csatolják a 

támogatási megállapodáshoz. 

 
11. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 

 
11.1 Támogatási formák 

 
11.1.1 Ténylegesen felmerült költségek megtérítése 

 
A támogatás meghatározása úgy történik, hogy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült és 

bejelentett támogatható költségekre egy maximum 50%-os társfinanszírozási arányt alkalmazunk. 
 

Harmadik személyek becsült befektetését a költségvetés „bevételek részében” fel kell tüntetni. 

 
Alátámasztó dokumentumok: 

 
Lásd az „A” részt. 

 
11.1.2 Bejelentett támogatható költségek megtérítése átalányfinanszírozás alapján 

A támogatás meghatározása úgy történik, hogy a kedvezményezett által bejelentett támogatható 
költségekre egy maximum 50%-os társfinanszírozási arányt alkalmazunk, a következők alapján: 

 
- a hálózati költségek 7%-os átalányfinanszírozása (‘átalányköltségek megtérítése’). 

 
Az átalányfinanszírozás kifizetésére azoknak a költségeknek az elfogadása után kerül sor, amelyekre a 

százalékos átalányfinanszírozást alkalmazzák. 

 
11.1.3 Egyösszegű átalány 



Nem alkalmazható 

 
11.1.4 Fizetési feltételek, ellenőrzések, a százalékos átalányfinanszírozás pénzügyi ellenőrzése 

 
Lásd az „A” részt. 

 
11.2 Támogatható költségek 

 
11.2.1 Támogatható közvetlen költségek 

 
A tevékenység támogatható közvetlen költségei azok a költségek, amelyekről a fentebb ismertetett 
támogathatósági feltételekre való tekintettel megállapítható, hogy a tevékenység végrehajtásához 
közvetlenül kapcsolódó konkrét költségek, és ennek megfelelően közvetlenül elkönyvelhetők az adott 
tevékenységre. 

 
1. tétel – Hálózati költségek 

 
Ennek a költségvetési tételnek az összege nem haladhatja meg a 2.000.000 eurót. 

 
Ezek a költségek jelenítik meg azokat a kiadásokat, amelyek a hálózat szervezeténél a tevékenység 

végrehajtása kapcsán felmerülnek. 

 

A koordináló szervnél felmerült költségek a következőkre: 

 

 a hálózati tagok műsorszerkesztésének a figyelemmel követése, koordinálása és elemzése, 

 az eredmények megosztása és a pénzügyi támogatás szétosztása harmadik feleknek 

 a koordináló szerv közös tevékenységeket végez a hálózat tagjai számára 

 
 1.1. altétel – Személyzet bérezése és díjai 

 

Lásd az „A” részt. 
 

  1.2. altétel – Működési költségek: 

 

A működési költségek közé tartoznak a személyzet és a projektvezetők utazási és tartózkodási 

költségei, a szemináriumok és szakértői csoportok költségei valamint a bankgarancia költségei. 

 
2. tétel - Európai filmek bemutatása és promóciója a tag filmszínházak részéről: 

 
Elfogadott tény, hogy az európai filmek bemutatásából származó mozipénztári bevétel 50%-át bérleti 

díjként visszafizetik a jogbirtokosnak. Az említett filmek műsorra tűzésével kapcsolatos közvetlen 

költségként megengedett maximális összeg a bérleti díjak 50%-a, vagy a bruttó mozipénztári bevétel 25%-

a. 

 
11.2.2 Támogatható közvetett költségek 

 
Lásd az „A” részt. 

 
A közvetett költségek nem haladhatják meg a hálózati költségek 7%-os átalányösszegét (1. tétel). 

 
11.3 Nem támogatható költségek 



 

Lásd az „A” részt. 

 

Bevételi forrás 

 
A költségvetés bevétel fejezete az alábbiakat kell, hogy bemutassa: 

 A pályázó közvetlen pénzügyi hozzájárulása (saját források). 

 A hálózat befektetése 

 Egyéb finanszírozók (állami és/vagy magán) pénzügyi hozzájárulása. 
 A MEDIA Alprogramnál megpályázott hozzájárulás. 

 
A becsült költségvetés (1. lap – Finanszírozási terv) 1. részének be kell mutatnia a következőket: 

 
A hálózat befektetésének a kiszámításakor megengedett maximális összeg a nem nemzeti filmek 

bemutatásának jóváhagyott közvetlen költségei, csökkentve a hálózattól a tevékenységhez kapott 

támogatás összegével. 

 
A hálózat befektetésének a kiszámítását lehetőség szerint a hálózat utolsó négy év során elért átlagos 

eredményeire kell alapozni. 

 
11.4 Kiegyensúlyozott költségvetés 

 
Lásd az „A” részt. 

 
11.5 A végső támogatás kiszámítása 

 
Lásd az „A” részt. 

 
11.6 Jelentéstételi és kifizetési feltételek 

 
11.6.1 Kifizetési feltételek 

 
Amennyiben a támogatási megállapodásban ezt meghatározták, a kedvezményezett az alábbi 
kifizetéseket kérheti, azzal a feltétellel, hogy teljesültek a támogatási megállapodás /határozat feltételei 
(pl. fizetési határidők, felső határok stb.). A kifizetési kérelmekhez csatolni kell az alábbi 
dokumentumokat, amelyeket a támogatási szerződés/határozat részletesen ismertet: 

 
Kifizetési kérelem Kísérő dokumentumok 

Előfinanszírozási kifizetés, amely a hálózati 
költségek 25 - 70 %-ának felel meg. 

Csak ha a támogatási megállapodásban 
meghatározták: 
pénzügyi garancia (lásd az „A” rész 11.6.2. 
pontját) 

Második előfinanszírozási kifizetés, amely a 
hálózati költségek 30 - 75 %-ának felel meg. 

Az előfinanszírozási kifizetések nem haladhatják 

meg a hálózati költségek 100%-át. Ha az előző 

előfinanszírozási részlet felhasználásáról benyújtott 

nyilatkozat azt mutatja, hogy az előző kifizetett 

előfinanszírozási részletnek kevesebb, mint 70 %-át 

(a) technikai előrehaladási jelentés 

(b) nyilatkozat az előző 
előfinanszírozási részlet 
felhasználásáról 

(c) Csak ha a támogatási 
megállapodásban meghatározták: 
pénzügyi garancia (lásd az „A” 
rész 11.6.2. pontját) 



 

használták fel a tevékenység költségeinek a 
fedezésére, akkor az új kifizetendő előfinanszírozás 
összegét csökkenteni kell a 70 %-os határérték és a 
felhasznált összeg különbözetével. 

 

Az egyenleg kifizetése 

Az Ügynökség ennek a kifizetésnek az összegét a 

támogatás végső összegének a kalkulációja alapján 

állapítja meg (lásd 11.5. pont, „A” és „B” rész (a 

végső támogatás kiszámítása) és 11.1.1. pont, „A” és 

„B” rész (alátámasztó dokumentumok)). 

Amennyiben a korábbi kifizetések összege 

magasabb, mint a végső támogatás összege, a 

kedvezményezettnek visszatérítési utasítás alapján a 

többletként kapott összeget vissza kell térítenie. 

(a) technikai zárójelentés 

(b) pénzügyi zárójelentés 

(c) igazolás a pénzügyi kimutatásokról 

és az alapul szolgáló számlákról 

 

11.6.2 Előfinanszírozási garancia 

 
Lásd az „A” részt. 

 
11.7 Egyéb pénzügyi feltételek 

 
a) Nem halmozódó támogatás 

 

Lásd az „A” részt. 

 
b) A visszamenőleges hatály tilalma  

 

Lásd az „A” részt. 

 
c) Végrehajtási szerződések/alvállalkozás 

 

Lásd az „A” részt. 

 
d) Pénzügyi támogatás harmadik felek részére 

 

A pályázatokban tervezhető pénzügyi támogatás harmadik felek részére. 

Ilyen esetben a pályázatoknak tartalmazniuk kell a következőket: 

 

 teljes körű lista azokról a tevékenység fajtákról, amelyekhez harmadik személy pénzügyi 

támogatást kaphat, a jelen pályázati felhívás 6. pontjában ismertetett módon 

 azoknak a személyeknek vagy személy kategóriáknak a meghatározása, akik pénzügyi 

támogatásban részesülhetnek, 

 a pénzügyi támogatás odaítélésének feltételei, 

 a harmadik személyek számára egyenként biztosítható támogatási összeg maximuma valamint az 

összeg meghatározására vonatkozó feltételek 



 

A harmadik személyeknek szóló útmutatónak tartalmaznia kell a fenti információkat, valamint minden 
egyéb elemet, ami szükséges ahhoz, hogy a kedvezményezett ne gyakorolhasson mérlegelési jogkört 
harmadik személyek végleges támogatásának a meghatározásakor. Kiválasztás esetén ezt az útmutatót 
csatolják a konkrét megállapodáshoz. 

 
Az egyes harmadik személyeknek nyújtott pénzügyi támogatás összege nem haladhatja meg a 60.000 
eurót. Az egyes filmszínházaknak juttatott összeg semmilyen körülmények között nem lehet magasabb, 
mint az egyes filmszínházak által a nem hazai európai filmek bemutatására és promóciójára vállalt 
költségek 50%-a. 

 
12. KÖZZÉTÉTEL 

 
12.1 A kedvezményezettek részéről 

 
Az „A” részben ismertetett szabályokon kívül a következő speciális szabályokat kell alkalmazni: 

 
A kedvezményezettnek gondoskodnia kell arról, hogy harmadik felek a létesítményeikben biztosítsák a 
Kreatív Európa MEDIA Program láthatóságát. 

 
12.2 Az Ügynökség és/vagy a Bizottság részéről 

 
Lásd az „A” részt. 

 
12.3 Kommunikáció és terjesztés 

 
Lásd az „A” részt. 

 
13. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

 
Lásd az „A” részt. 

 
14. AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 

 
14.1 Közzététel 

 
A pályázati felhívást az EACEA alábbi internetes oldalán tesszük közzé: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en 

 
 

14.2 Regisztráció a Résztvevői Portálon/ a Finanszírozási & Pályázati Portálon 

 
Lásd az „A” részt. 

 
14.3 Pályázatok benyújtása 

 
A pályázatokat az 5. pontban ismertetett befogadási feltételek szerint kell benyújtani a 3. pontban 

rögzített határidőre. 

 
Papíron történő benyújtás 

 

A jelentkezési lapok elérhetők a következő címen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en


 

A pályázatokat a megfelelő nyomtatványon, szabályosan kitöltve, dátummal ellátva, kiegyensúlyozott 

költségvetést (bevételek/kiadások) bemutatva kell benyújtani, egy eredeti példányban, egyértelműen 

ekként megjelölve, és a pályázó szervezet nevében jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalásokra 

felhatalmazott személy által aláírva. 

 
A pályázóknak biztosítaniuk kell, hogy az Útmutatóban és a jelentkezési lapon kért és említett összes 

dokumentum benne legyen a pályázati csomagban. 

 
A pályázati csomagnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 
 I. melléklet: Jelentkezési lap 

 II. melléklet: A tevékenység becsült költségvetése 

o II.1. melléklet: Finanszírozási terv 

o II.2. melléklet: Összefoglaló költségvetés 

o II.3. melléklet: Részletes költségvetés 

o II.4. melléklet: Költségvetési kiadások tevékenységenként 

o II.5. melléklet: Filmszínházankénti előirányzott támogatás  

 III. melléklet: A pályázó becsületbeli nyilatkozata 

 IV. melléklet: Pénzügyi kapacitás űrlap 

 V. melléklet: A hálózat statisztikái és fejlődése 

 VI. melléklet: A pályázó (és adott esetben a partnerei) által végzett tevékenységek 

összefoglalása és a megelőző három évben elért eredmények értékelése. 

 

A pályázati csomagnak tartalmaznia kell a pályázat és mellékletei elektronikus változatát. 

A pályázatokat a következő címre kell elküldeni: 

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 

Creative Europe Programme (2014–2020) 

MEDIA Sub-programme – CINEMA NETWORK 

Avenue du Bourget 1 

J59 – 3/48 

BE – 1049 Brussels 

Belgium 

 
- postai úton küldve a postabélyegző dátuma szerint; 

- futárszolgálattal küldve azon a napon, amikor a futárszolgálat a küldeményt átveszi. 

 
- A faxon vagy e-mailben küldött pályázat csak abban az esetben fogadható el, ha a határidő előtt beérkezett 

eredeti (aláírt) pályázat alátámasztja. 

A pályázók 10 munkanapon belül tájékoztatást kapnak az ajánlatuk átvételéről. 

 
14.4 Értesítés és az értékelés eredményeinek a közzététele 

 
Lásd az „A” részt. 

 
14.5 Alkalmazandó szabályok 



 

Lásd az „A” részt. 

 
14.6 Kapcsolattartók 

 
Amennyiben további információra volna szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes 
Kreatív Európa irodával: http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm 

 

Amennyiben technikai problémát észlel az e-Nyomtatvány (e-Form) kapcsán, kérjük, 
hogy jóval a benyújtási határidő előtt értesítse az Ügyfélszolgálatot: eacea-
helpdesk@ec.europa.eu 

 

Kapcsolattartó az Ügynökségen belül: EACEA-CINEMA-DISTRIBUTION@ec.europa.eu 
 

A pályázati felhívással együtt közzétett további mellékletek: 

 
Támogatási megállapodás minta 

 

http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:EACEA-CINEMA-DISTRIBUTION@ec.europa.eu

