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MEDIA 2007 (2007-2013) 
 

Pokaźny zastrzyk finansowy 
dla europejskiego sektora 

audiowizualnego 
 
 
MEDIA 2007: Unia Europejska przeznaczyła 755 milionów euro na wsparcie 
europejskiego przemysłu filmowego w latach 2007-2013. Kwestią priorytetową jest 
dystrybucja i promocja filmów europejskich poza państwem ich realizacji, zarówno w 
Europie jak i na świecie (prawie 65 proc. budżetu). Dzięki realizowanym w latach 2001-
2006 programom MEDIA Plus i MEDIA Training 8 000 projektów z ponad 30 krajów 
uzyskało wsparcie w łącznej kwocie ponad pół miliarda euro.  
 
Jakie są cele programu? 

MEDIA 2007 jako następca czterech 
poprzednich programów (MEDIA I, II, Plus i 
Training) upraszcza zarządzanie programem, ale 
na pewno nie jego cele: 

 silniejszy europejski sektor audiowizualny, 
odzwierciedlający europejską tożsamość 
kulturową i dziedzictwo; 

 zwiększony obieg europejskich utworów 
audiowizualnych w Unii Europejskiej 

i poza nią; 

 bardziej konkurencyjny europejski sektor 
audiowizualny dzięki ułatwionemu 
dostępowi do finansowania, zwłaszcza dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, oraz 
stosowaniu technologii cyfrowych. 

Jaki budżet przeznaczono na osiągnięcie 
tych celów? 

Budżet programu MEDIA 2007 wynosi 755 
milionów euro na lata 2007-2013. Mimo że 
budżet wspólnotowy jest ograniczony pod 
względem wartości bezwzględnych, ma on 
znaczący wpływ na zwiększenie inwestycji w 
sektorze: każde euro z budżetu wspólnotowego 
przekłada się na 6 euro w ramach prywatnych 
inwestycji w sektorze. Program MEDIA przyciąga 
zatem znacznie więcej środków prywatnych i 
publicznych. Skutecznie stawia więc czoła 
wyzwaniom, z jakimi zmaga się gwałtowanie 
rozwijający się i ulegający zmianom sektor 
audiowizualny, na który wpływ mają nowe 
technologie, nowe podmioty i kraje 
uczestniczące, a także podział rynku oraz brak 
inwestycji prywatnych. 

W jaki sposób wykorzystywane są środki? 

Program MEDIA 2007 koncentruje się na przed- 
i poprodukcyjnej fazie tworzenia filmu. Nie 
wspiera jednak samej produkcji. Jego pięć 
kluczowych obszarów działania to: 

 Szkolenia  
(techniki tworzenia scenariuszy; 

zarządzanie gospodarcze i finansowe; 
technologie cyfrowe) 

 Rozwój  
(finansowanie pojedynczych projektów, 
katalogów, nowych talentów, koprodukcji i 
innych przedsięwzięć) 

 Dystrybucja  
(dystrybutorzy, agenci sprzedaży, nadawcy, 
właściciele kin, zakłady cyfryzacji) 

 Promocja 
(dostęp do rynku, festiwale, wspólne 
imprezy, dziedzictwo filmowe) 

 Działania horyzontalne / projekty 
pilotażowe 

Podział łącznego budżetu na pięć obszarów 
działania jasno wskazuje, że dystrybucja 
utworów europejskich jest kwestią priorytetową. 
Celem jest zwiększenie ich obiegu poza 
państwem ich realizacji i na całym świecie. 
 

Pozycja w budżecie % 
Dystrybucja 55 
Rozwój 20 
Promocja 9 
Szkolenia 7 
Działania horyzontalne 
/ projekty pilotażowe 

5 
4 

 
Co roku budżet będzie się powiększał w miarę 
rozwoju programu, począwszy od 75 mln euro w 
2007 r. a skończywszy na 107 mln euro w roku 
2013. 
 

Rok w mln EUR 
2007 75 
2008 93 
2009 97 
2010 100 
2011 103 
2012 105 
2013 107 
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Przykłady filmów, które otrzymały 
wsparcie w ramach programu MEDIA 

Jabłka Adama (reż. Anders Thomas Jensen)   
Smak życia (reż. Cédric Klapisch)  
Ukryte (reż. Michael Haneke)  
Dogville (reż. Lars von Trier) 
8 kobiet (reż. François Ozon)  
Goodbye Lenin! (reż Wolfgang Becker) 
Głową w mur (Head on) (reż. Fatih Akin) 
Na tym świecie  (reż. Michael Winterbottom)  
Najlepsza młodość (reż. Marco Tullio Giordana) 
Życie jest piękne (reż. Roberto Benigni) 
Amelia (reż. Jean-Pierre Jeunet)  
Dziecko (reż. bracia Dardenne) 
Pan od muzyki (reż. Christophe Barratier)  
W stronę morza (reż. Alejandro Amenábar)  
Marsz pingwinów (reż. Luc Jacquet) 
Sophie Scholl (reż Marc Rothemund) 
Życie innych (reż. Florian Henckel von 
Donnersmarck)  
Pianistka (reż. Michael Haneke)  
Wiatr buszujący w jęczmieniu (reż. Ken Loach) 
Volver (reż. Pedro Almodóvar) 

Przykłady projektów, które uzyskały 
wsparcie w ramach programu MEDIA  

 
Dzięki CinemaNet Europe filmy 
dokumentalne pokazywane są na dużym ekranie, 
co jest możliwe dzięki przekształceniu 
niezależnych kin w wielu państwach w kina 
cyfrowe. Do takich kin filmy dostarczane będą na 
twardym dysku lub poprzez ADSL, a nie na 
szpuli.  
http://www.cinemaneteurope.com 

 
EuropaCinemas to finansowana przez Unię 
Europejską sieć ok. 670 kin posiadających 
łącznie ponad 1 500 ekranów w ok. 340 miastach 
i 50 krajach na całym świecie. Misją sieci jest 
zwiększenie wyświetlania filmów europejskich, 
szczególnie produkcji lokalnych. W ramach 
projektu opracowywane są również krajowe i 
europejskie inicjatywy połączone z zajęciami 
edukacyjnymi i działaniami mającymi na celu 
podnoszenie świadomości. Przykładem może być 
skierowany do młodych ludzi projekt „Otwórz 
oczy" zachęcający do częstszego stosowania 
technologii cyfrowych w kinach. 
http://www.europa-cinemas.org 

 
CARTOON, Europejskie Stowarzyszenie Filmu 
Animowanego, założono w roku 1988 z 
inicjatywy programu MEDIA. Obecnie zrzesza 
ono ponad 15 000 specjalistów. Celem 
stowarzyszenia jest konsolidacja europejskiego 
rynku filmów animowanych i nadanie mu 
struktury. Co roku CARTOON organizuje forum 
nt. koprodukcji seriali animowanych (głównie 
telewizyjnych), forum nt. koprodukcji 
pełnometrażowych filmów animowanych 
trafiających głównie do kin oraz cztery seminaria 
szkoleniowe. 
http://www.cartoon-media.be 

Festiwale, które uzyskały wsparcie w 
ramach programu MEDIA 

Pełna lista ponad 100 festiwali: 
http://ec.europa.eu/media/festiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalsze informacje: 
Program MEDIA: http://ec.europa.eu/media  
Europejskie społeczeństwo informacyjne: http://europa.eu/information_society  
Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Av. de Beaulieu 25, 1160 
Bruksela 
infso-media@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/dgs/information_society  

Czy wiesz, że…? 

 Program MEDIA co roku wspiera 300 nowych europejskich projektów filmowych.  

 Program MEDIA wspiera połowę filmów  europejskich trafiających do kin. 
 W ramach ponad 100 festiwalów finansowanych przez program MEDIA, 2,5 miliona 

miłośników kina ogląda ponad 15,000 europejskich projekcji filmowych. 
 Dwie trzecie projektów wspieranych przez program MEDIA pochodzi z krajów o 

tradycyjnie niskiej audiowizualnej zdolności produkcyjnej  
 Program MEDIA wspiera dystrybucję 9 na 10 filmów pełnometrażowych 

rozpowszechnianych poza krajem, w którym zostały wyprodukowane.  
 Poprzez zwiększanie inwestycji na rzecz dystrybucji filmów, program MEDIA ma na celu 

zwiększenie udziału w rynku europejskich produkcji lokalnych z 10 proc. do 20 proc. w 
ciągu następnych 7 lat. 

 Na każde euro z budżetu wspólnotowego przypada ok. 6 euro z prywatnych inwestycji w 
branży. 
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