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Media 2007 (2007–2013) 

 

Velika podpora evropski avdiovizualni 
industriji 

  
 
 
 
 
 
Program MEDIA 2007: 755 milijonov EUR Evropske unije za podporo evropski filmski 
industriji za obdobje 2007–2013. Distribucija in promocija evropskih filmov zunaj držav 
izvora v Evropi in v svetu (skoraj 65 % skupnega proračuna) sta jasni prednostni nalogi. V 
okviru programov MEDIA Plus in MEDIA Training (2001–2006) je bilo v 8 000 projektov iz 
več kot 30 držav investiranih več kot pol milijarde evrov. 
 

Kateri so cilji programa? 
MEDIA 2007, naslednik štirih predhodnih 
programov (MEDIA I, II, Plus in Training), 
poenostavlja upravljanje programa, vsekakor pa 
ne njegovih ciljev: 

 močnejši evropski avdiovizualni sektor, ki 
odraža evropsko kulturno identiteto in 
dediščino; 

 povečanje razširjanja evropskih 
avdiovizualnih del v EU in izven njenih 
meja; 

 konkurenčnejši evropski avdiovizualni 
sektor po zaslugi lažjega dostopa do 
finančnih sredstev, zlasti za MSP, in 
uporabe digitalnih tehnologij. 

Kolikšen je proračun za uresničitev teh 
ciljev? 
Proračun za program MEDIA 2007 v višini 755 
milijonov EUR zajema obdobje 2007–2013. 
Čeprav je proračun Skupnosti v absolutnem 
smislu omejen, močno vpliva na naložbe v 
avdiovizualni sektor: vsak evro proračuna 
Skupnosti prinese približno 6 evrov iz zasebnih 
naložb industrije. MEDIA tako privablja veliko 
več zasebnih in javnih sredstev. Sooča se z izzivi 
hitro rastočega in spreminjajočega se sektorja, 
za katerega so značilne nove tehnologije, novi 
akterji in sodelujoče države, razdrobljenost trga 
in pomanjkanje zasebnih naložb. 
Kako se denar porabi? 
MEDIA 2007 se osredotoča na fazi pred- in 
postprodukcije pri izdelavi filmov. Same 
produkcije ne financira. Zajema naslednjih pet 
področij ukrepanja: 

 Usposabljanje 
(tehnike pisanja scenarijev, gospodarsko in 
finančno poslovanje, digitalne tehnologije) 

 

 

 
 

 Razvoj 
(posamezni projekti, katalogi, novi talenti, 
koprodukcije, ostala finančna sredstva) 

 Distribucija 
(distributerji, prodajni zastopniki, 
televizijske postaje, kinematografska 
podjetja, digitalizirana dela) 

 Promocija 
(dostop do trga, festivali, skupni dogodki, 
dediščina) 

 Horizontalni ukrepi/Pilotni projekti 
Razdelitev skupnega proračuna na teh pet 
področij kaže, da je distribucija evropskih del 
jasna prednostna naloga. Cilj je povečati 
razširjanje del zunaj njihove države izvora in v 
svetu. 
 

Proračunska vrstica % 
Distribucija 55 
Razvoj 20 
Promocija 9 
Usposabljanje 7 
Horizontalni ukrepi/ 
pilotni projekti 

5 
4 

 
Proračun se bo z rastjo programa povečeval na 
letni osnovi z začetnih 75 milijonov EUR v letu 
2007 na 107 milijonov EUR v letu 2013. 
 

Leto milijonov EUR 

2007 75 
2008 93 
2009 97 
2010 100 
2011 103 
2012 105 
2013 107 
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Primeri filmov s podporo programa 
MEDIA 
Anders Thomas Jensen: Adams æbler 
Cédric Klapisch: Auberge Espagnole 
Michael Hanneke: Caché 
Lars von Trier: Dogville 
François Ozon: 8 femmes 
Wolfgang Becker: Goodbye Lenin! 
Fatih Akin: Gegen die Wand 
Michael Winterbottom: In This World 
Marco Tullio Giordana: La meglio gioventù 
Roberto Benigni: La vita è bella 
Jean-Pierre Jeunet: Le Fabuleux destin 
d'Amélie Poulain 
Jean-Pierre in Luc Dardenne: L'enfant 
Christophe Barratier: Les choristes 
Alejandro Amenábar: Mar adentro 
Luc Jacquet: La Marche de l'Empéreur 
Marc Rothemund: Sophie Scholl – Die letzten 
Tage 
Florian Henckel von Donnersmarck: Das Leben 
der Anderen 
Michael Haneke: Die Klavierspielerin 
Ken Loach: The Wind that Shakes the Barley 
Pedro Almodóvar: Volver 
Primeri projektov s podporo programa 
MEDIA 

 
CinemaNet Europe prinaša dokumentarne 
filme na veliko platno s tem, da neodvisne 
kinematografe v več državah preoblikuje v 
kinematografe z digitalno tehnologijo. Ti 
kinematografi bodo filme dobili na trdem disku 
ali preko ADSL in ne na filmskem traku. 
http://www.cinemaneteurope.com 

 
EuropaCinemas je omrežje, ki ga financira 
EU in je sestavljeno iz približno 670 neodvisnih 
kinematografov z več kot 1 500 platni v 
približno 340 mestih in 50 državah po vsem 
svetu. Njegova naloga je povečati predvajanje 
evropskih filmov, zlasti nenacionalnih. Prav 
tako oblikuje skupne nacionalne in evropske 
pobude z izobraževalnimi dejavnostmi in 
dejavnostmi za povečevanje ozaveščenosti, kot 
npr. „Odpri oči“(„Open Your Eyes“), namenjena 
mladim, in za spodbujanje večje uporabe 
digitalne tehnologije v kinematografih. 
http://www.europa-cinemas.org 

 
CARTOON, Evropsko združenje za animirane 
filme, je bilo ustanovljeno leta 1988 na pobudo 
programa MEDIA, danes pa je vanj vključenih 
preko 15 000 članov. Njegov namen je 
strukturirati in konsolidirati evropski trg za 
animirane filme. CARTOON vsako leto 
organizira forum koprodukcije animiranih 
(večinoma televizijskih) serij, forum 
koprodukcije dolgometražnih animiranih filmov 
predvsem za kinematografe in štiri 
izobraževalne seminarje. 
http://www.cartoon-media.be 
 
Festivali s podporo programa MEDIA 
Celotni seznam preko 100 festivalov je na voljo 
na spletni strani: 
http://ec.europa.eu/media/festiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Več informacij: 
Program MEDIA: http://ec.europa.eu/media 
Evropska informacijska družba: http://europa.eu/information_society 
Generalni direktorat za informacijsko družbo in medije: Av. De Beaulieu 25, 1160 Bruselj 
infso-media@ec.europa.eu - http://ec.europa.eu/dgs/information_society 
 
Vse brošure so na voljo na: 
http://ec.europa.eu/information_society/factsheets 
  

Ali ste vedeli, da …? 
 Program MEDIA vsako leto podpre 300 novih evropskih filmskih projektov. 

 Polovica evropskih filmov, ki jih gledate v kinematografih, se prikazuje s podporo 
programa MEDIA. 

 2,5 milijona ljubiteljev filmov si vsako leto ogleda preko 15 000 projekcij evropskih filmov 
na več kot 100 festivalih, ki jih financira program MEDIA. 

 Dve tretjini projektov, ki jih podpira program MEDIA, izvira iz držav s tradicionalno nizko 
avdiovizualno produkcijsko zmogljivostjo. 

 Program MEDIA podpira distribucijo 90 % igranih filmov v Evropi, ki se distribuirajo 
zunaj države izvora. 

 Namen programa MEDIA je s povečanjem naložb v distribucijo v naslednjih sedmih letih 
povečati tržni delež nenacionalnih evropskih filmov z 10 na 20 %. 

 Vsak evro proračuna Skupnosti prinese približno 6 evrov iz zasebnih naložb industrije. 
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