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MEDIA 2007 (2007–2013) 

 
Nozīmīgs atbalsts Eiropas 

audiovizuālajai nozarei 
 
 
 
 
 
MEDIA 2007 — Eiropas Savienības atbalsts Eiropas kino nozarei 755 miljonu euro apmērā 
laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam. Galvenā prioritāte ir Eiropas filmu izplatīšana un 
popularizēšana ārpus to izcelsmes valsts visā Eiropā un pasaulē (gandrīz 65 % no kopējā 
budžeta). MEDIA Plus un MEDIA Training (2001–2006) programmu ietvaros vairāk nekā 
pusmiljards euro tika ieguldīti 8000 projektos vairāk nekā 30 valstīs. 
 
Kādi ir programmas mērķi? 

Programmā MEDIA 2007, kas ir turpinājums 
četrām iepriekšējām (MEDIA I, II, Plus un 
Training), ir vienkāršota programmas 
pārvaldība, bet noteikti ne tās mērķi: 

 izveidot spēcīgāku Eiropas audiovizuālo 
nozari, kas atspoguļotu Eiropas kultūras 
identitāti un mantojumu; 

 palielināt Eiropas audiovizuālo darbu apriti 
Eiropas Savienības robežās un ārpus tām; 

 stiprināt Eiropas audiovizuālās nozares 
konkurētspēju, atvieglinot piekļuvi 
finansējumam, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, un plašāk izmantojot 
digitālās tehnoloģijas. 

Cik liels ir šim nolūkam paredzētais 
budžets? 

MEDIA 2007 kopējais budžets — 755 miljoni 
euro — ir paredzēts laikposmam no 2007. gada 
līdz 2013. gadam. Kaut arī absolūtos skaitļos tas 
ir ierobežots, Kopienas budžetam ir liela 
pozitīva ietekme uz ieguldījumiem 
audiovizuālajā nozarē: katrs Kopienas budžeta 
piešķirtais euro piesaista nozarei aptuveni 
6 euro no privātajiem ieguldītājiem. MEDIA 
tādējādi palīdz piesaistīt daudz vairāk privāto 
nekā valsts sektora līdzekļu. Programma palīdz 
risināt vairākus jautājumus, ar kuriem 
jāsaskaras strauji augošajai un mainīgajai 
nozarei, ko ietekmē jaunas tehnoloģijas, jauni 
tirgus dalībnieki un jaunas iesaistītās valstis, 
tirgus sadrumstalotība un privātā ieguldījuma 
trūkums. 

Kā līdzekļus izmanto? 

MEDIA 2007 galvenokārt atbalsta tos filmu 
veidošanas posmus, kas ir pirms un pēc 
ražošanas. Pašu ražošanu tā nefinansē. 
Programmas piecas darbības jomas ir šādas. 

 Apmācība 
(scenāriju rakstīšanas tehnika, ekonomika, 
finanšu vadība, digitālā tehnoloģija) 

 

 Izstrāde 
(individuāli projekti, katalogi, jaunie 
talanti, kopražojumi, cits finansējums) 

 Izplatīšana 
(izplatītāji, tirdzniecības aģenti, 
raidorganizācijas, kinoteātri, digitalizācija) 

 Popularizēšana 
(piekļuve tirgum, festivāli, kopīgi 
pasākumi, kultūras mantojums) 

 Horizontālās darbības/izmēģinājuma 
projekti 

Kopējā budžeta sadale pa šīm piecām darbības 
jomām parāda, ka izteikta prioritāte ir Eiropas 
filmu izplatīšana. Mērķis ir palielināt to apriti 
ārpus filmu izcelsmes valsts robežām un 
pasaulē. 

 
Budžeta pozīcija % 
Izplatīšana 55 
Izstrāde 20 
Popularizēšana 9 
Apmācība 7 
Horizontālās darbības/ 
izmēģinājuma projekti 

5 
4 

 
Programmas nozīmei pieaugot, ar katru gadu 
tās budžets palielināsies — no 75 miljoniem euro 
2007. gadā līdz 107 miljoniem euro 2013. gadā. 
 

Gads Miljoni EUR 
2007 75 
2008 93 
2009 97 
2010 100 
2011 103 
2012 105 
2013 107 
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Piemēri MEDIA atbalstītajām filmām 

Anders Thomas Jensen filma „Adam's Apples”  

Cédric Klapisch filma „Auberge Espagnole” 
Michael Hanneke filma „Caché”  
Lars von Trier filma „Dogville”  
François Ozon filma „Eight Women”  
Wolfgang Becker filma „Goodbye Lenin!”  
Fatih Akin filma „Head on” 
Michael Winterbottom filma „In This World”  
Marco Tullio Giordana filma „La meglio 
gioventù”  
Roberto Benigni filma „La vita è bella”  
Jean-Pierre Jeunet filma „Le Fabuleux destin 
d'Amélie Poulain”   
Brāļu Dardenne filma „L'enfant” 
Christophe Barratier filma „Les choristes”  
Alejandro Amenábar filma „Mar adentro”  
Luc Jacquet filma „March of the Penguins”  
Marc Rothemund filma „Sophie Scholl”  
Florian Henckel von Donnersmarck filma „The 
Lives of Others”  
Michael Haneke filma „Die Klavierspielerin”  
Ken Loach filma „The Wind that Shakes the 
Barley”  
Pedro Almodóvar filma „Volver”  

Piemēri MEDIA atbalstītajiem 
projektiem 

 
Vairākās valstīs pārveidojot neatkarīgos 
kinoteātrus par digitālajiem kinoteātriem, 
CinemaNet Europe palīdz dokumentālajām 
filmām nokļūt uz lielā ekrāna. Uz šiem ekrāniem 
varēs rādīt filmas, kas saņemtas uz cietā diska 
vai izmantojot ADSL, nevis filmu ruļļus. 
http://www.cinemaneteurope.com 

 
EuropaCinemas ir ES finansēts tīkls, ko veido 
aptuveni 670 neatkarīgi kinoteātri ar vairāk 
nekā 1500 kinozālēm aptuveni 340 pilsētās un 
50 valstīs visā pasaulē. Tā izvirzītais uzdevums 
ir veicināt Eiropas filmu, īpaši citās Eiropas 
valstīs veidoto filmu, izrādīšanu. Tajā īsteno arī 
kopīgus valstu un Eiropas mēroga projektus 
izglītības un izpratnes padziļināšanas jomā, 
piemēram, „Atver acis” (Open Your Eyes), kura 
mērķauditorija ir jaunieši, un projektus, kas 
veicina digitālo tehnoloģiju izmantošanu 
kinoteātros. 
http://www.europa-cinemas.org 

 
Pamatojoties uz MEDIA programmas iniciatīvu, 
1988. gadā nodibināja CARTOON, Eiropas 
Animāciju filmu asociāciju, kas patlaban 
apvieno vairāk nekā 15 000 profesionāļu. Tās 
mērķis ir strukturēt un konsolidēt Eiropas 
animāciju filmu tirgu. Katru gadu CARTOON 
organizē forumu kopražojuma daudzsēriju 
animāciju filmām (galvenokārt tām, ko rāda 
televīzijā), forumu kopražojuma pilnmetrāžas 
animāciju filmām, kas domātas galvenokārt 
kinoteātriem, un četrus mācību seminārus. 
http://www.cartoon-media.be 

MEDIA atbalstītie festivāli 

Saraksts ar visiem, vairāk nekā 100 
atbalstītajiem festivāliem ir atrodams šajā 
tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/media/festiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papildu informācija 
Programma MEDIA tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/media 
Eiropas informācijas sabiedrības tīmekļa vietnē: http://europa.eu/information_society 
Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorātā: Av. De Beaulieu 25, 1160 
Brussels 
Infso-media@ec.europa.eu - http://ec.europa.eu/dgs/information_society 
 

Vai Jūs zinājāt to, ka…? 
 Katru gadu MEDIA atbalsta 300 jaunus Eiropas filmu projektus. 

 Pusi no Eiropā veidotajām filmām, ko Jūs skatāties kinoteātros, rāda ar MEDIA atbalstu. 

 Katru gadu 2,5 miljoni kino mīļotāju vairāk nekā 100 MEDIA atbalstītos festivālos skatās 
vairāk nekā 15 000 Eiropas kino seansus. 

 Divas trešdaļas MEDIA atbalstīto projektu tiek īstenoti valstīs ar tradicionāli zemu 
audiovizuālās ražošanas jaudu. 

 MEDIA atbalsta 9 no katrām 10 Eiropā tapušajām mākslas filmām, ko izplata ārpus to 
izcelsmes valsts. 

 Palielinot ieguldījumus izplatīšanā, MEDIA programmas mērķis ir nākamo 7 gadu laikā 
palielināt citās Eiropas valstīs veidotu filmu tirgus daļu no 10 % līdz 20 %. 

 Katrs Kopienas budžeta piešķirtais euro piesaista nozarei aptuveni 6 euro no privātajiem 
ieguldītājiem. 
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mailto:Infso-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/information_society

