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ΔΙΑΓΩΓΗ
Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3905/2010, ην ΔΚΚ απέθηεζε λέα λνκηθή κνξθή
(ΝΠΙΓ) θαη λέα δηνηθεηηθή δνκή.
ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο πνπ ζπλεπάγνληαη ε λέα ζέζκηζε θαη νη ηξέρνπζεο
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, πεξηιακβάλεηαη θαη ν λένο Καλνληζκφο Υξεκαηνδνηηθψλ
Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΚ.
ηνλ Καλνληζκφ απηφλ αλαπηχζζνληαη ηα Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ
εηζεγήζεθε ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, ζπλεθηηκψληαο ηηο πξνηάζεηο ησλ αξκνδίσλ
νξγάλσλ ηνπ ΔΚΚ θαη ηηο απφςεηο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο θνηλφηεηαο, θαη
ελέθξηλε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Έηζη ν λένο Καλνληζκφο Υξεκαηνδνηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΚ ζπληάρζεθε
κε

γλψκνλα

ηε

ζπλνιηθή

πξνζηαζία,

ελίζρπζε

θαη

αλάπηπμε

ηεο

θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο θαη ηέρλεο ζηελ Διιάδα. Απνηειεί εμέιημε ηνπ
πξνεγνχκελνπ Καλνληζκνχ, κε έλαλ λέν ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ Υξεκαηνδνηηθψλ
Πξνγξακκάησλ κε βάζε θαη ηα δηεζλή πξφηππα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ
νπζηαζηηθά νη πνιχπιεπξεο αλάγθεο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο
ζήκεξα.
Δπηπιένλ, θαζψο νη ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ αλαγθαία θαη
ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ρψξν ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ
θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, ε πνιπεηήο ζπλεξγαζία ηνπ ΔΚΚ κε ηελ ΔΡΣ
αλαλεψλεηαη θαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θνηλά,
κεηαμχ ηνπ ΔΚΚ θαη ηεο ΔΡΣ, Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα.
Ωο πξνο ηε δνκή ηνπ, ν Καλνληζκφο πεξηέρεη πέληε βαζηθά θεθάιαηα:
 Σηο Γεληθέο Γηαηάμεηο
 Σνπο Οξηζκνχο
 Σα Όξγαλα Αμηνιφγεζεο
 Σα

ελλέα

(9)

Πξνγξάκκαηα

Υξεκαηνδφηεζεο,

κε

ηα

ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θάζε Πξνγξάκκαηνο
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 Σνπο Γεληθνχο Όξνπο, νη νπνίνη είλαη θνηλνί είηε γηα φια ηα Πξνγξάκκαηα
είηε γηα κία νκάδα Πξνγξακκάησλ.
Πεξαηηέξσ, κε ηνλ λέν Καλνληζκφ επηδηψθνπκε θαη ηνπο αθφινπζνπο
εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο:
1. Σελ ελίζρπζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ζηα ηξία ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ, ηεο
αξρηθήο ηδέαο, ηεο ζπγγξαθήο ζελαξίνπ α’ γξαθήο θαη ηεο ηειηθήο
γξαθήο – αλάπηπμεο παξαγσγηθνχ ζρεδίνπ (development), ζεζπίδνληαο
σο απαξαίηεηε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζελαξηνγξάθνπ - ζθελνζέηε παξαγσγνχ → Πρόγραμμα «σγγραθή εναρίοσ – Development»
2. Σε ζπλέρηζε ηεο ζηήξημεο παξαγσγήο έξγσλ πςειψλ νηθνλνκηθψλ
απαηηήζεσλ, ρσξίο λα απνθιείνληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε απηή θαη νη
λένη ζθελνζέηεο → Βαζικό Πρόγραμμα Παραγφγής Κινημαηογραθικών
Έργφν
3. Σελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε έξγα ηα νπνία έρνπλ ρακειφ κελ
πξνυπνινγηζκφ, παξάιιεια φκσο εθθξάδνπλ θαηλνηφκεο θαιιηηερληθέο
ηάζεηο → Πρόγραμμα Παραγφγής Κινημαηογραθικών Έργφν Χαμηλού
Προϋπολογιζμού
4. Σελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο πνπ αθνξά
ζε παηδηά θαη εθήβνπο, ε νπνία -αλ ηεξεζνχλ νη απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο- κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηάπιαζε δεκηνπξγηθψλ γηα
ηελ θνηλσλία αηφκσλ

→ Πρόγραμμα Παραγφγής Κινημαηογραθικών

Έργφν για Παιδιά και Εθήβοσς
5. Σελ αλάδεημε λέσλ θηλεκαηνγξαθηζηψλ, ζην πιαίζην ηεο αλαλέσζεο θαη
ηνπ εκπινπηηζκνχ κε λέεο εθθξάζεηο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ πξαθηηθψλ
→

Πρόγραμμα

για

Νέοσς

κηνοθέηες

(1η

ή

2η

ηαινία)

(ζσγτρημαηοδοηούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΣ)
6. Σε δεκηνπξγία έξγσλ κηθξνχ κήθνπο, κπζνπιαζίαο θαη θηλνπκέλνπ
ζρεδίνπ → Πρόγραμμα Παραγφγής Κινημαηογραθικών Έργφν Μικρού
Μήκοσς
7. Σελ ελίζρπζε ηνπ ηδηαίηεξνπ θαη δηαξθψο αλεξρφκελνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ
είδνπο ηνπ ληνθηκαληέξ → Πρόγραμμα Παραγφγής Κινημαηογραθικών
Έργφν Νηοκιμανηέρ (ζσγτρημαηοδοηούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΣ)
8. Σελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη αλάπηπμε μέλσλ
παξαγσγψλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά
4

νθέιε, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά, ζηε ρψξα → Πρόγραμμα Κινήηρφν
για Προζέλκσζη Ξένφν Παραγφγών ζηην Ελλάδα με μειουηθική
ζσμμεηοτή Έλληνα ζσμπαραγφγού
9. Σελ ελίζρπζε νινθιεξσκέλσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ → Πρόγραμμα
Ενίζτσζης Ολοκληρφμένοσ Κινημαηογραθικού Έργοσ.
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ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. To Γ.. ηνπ ΔΚΚ, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1314/07.01.2013 απφθαζή ηνπ, ελέθξηλε,
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ν νπνίνο
θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελν ζην ζχλνιφ ηνπ. Με ηελ ίδηα σο άλσ απφθαζε ηνπ
Γ.., σο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ νξίδεηαη ε 01.02.2013.
2. Γηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ είλαη δπλαηφλ λα αλαζεσξεζνχλ ή λα
ηξνπνπνηεζνχλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ηελ νπνία εγθξίλεη
ην Γ.. ηνπ ΔΚΚ.
3. Ο Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο αλά πεξηφδνπο αμηνιφγεζεο
θαηαξηίδεη, αηηηνινγεκέλα, πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ ηα
νπνία ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο,
εθ’ φζνλ εγθξίλεη ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα, ηα ππνβάιεη πξνο νξηζηηθή έγθξηζε
ζην Γ.. ηνπ ΔΚΚ.
4. Ο αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ, θαζψο θαη ην χςνο ησλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ, εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΚΚ
θαη ηελ εηζξνή ησλ αλάινγσλ πνζψλ απφ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηνλ
ηξνθνδνηνχλ.
5. Σν ΔΚΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηέιιεη ή λα ζπγρσλεχεη «πεξηφδνπο
αμηνιφγεζεο» ζρεδίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ, ζε
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζνβαξή νηθνλνκηθή ή δηαδηθαζηηθή αδπλακία
δηαζθάιηζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ απνθάζεψλ ηνπ.
6. Αιιαγή βαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο γίλεηαη κφλν κε ηελ έγθξηζε
ηνπ ΔΚΚ.
7. Αιιαγέο φξσλ ησλ ζπκθσληψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ
παξφληνο

Καλνληζκνχ,

γίλνληαη

θαηφπηλ

εγγξάθνπ

αηηήκαηνο

ηνπ

ελδηαθεξνκέλνπ θαη έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ.
8. Σα ζρέδηα θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
ζθνπνχο ηνπ ΔΚΚ, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
θαη, ζπλεπψο, πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο
ηέρλεο ζηελ Διιάδα.
9. Οη παξαγσγνί πνπ θαηαζέηνπλ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηα Πξνγξάκκαηα
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, είλαη απηνλφεην φηη απνδέρνληαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη
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ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
ΔΚΚ.
10. Οη θάθεινη ησλ ππνςεθίσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίσλ θαη ηα ζρεηηθά
αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ ΔΚΚ θαη
απεπζχλνληαη ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο ηνπ ΔΚΚ.

ΟΡΙΜΟΙ
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ απηφλ:
1. «Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Υξεκαηνδνηήζεσλ» είλαη έλα ζχλνιν ζρεδίσλ
ηα νπνία, αλά πεξηφδνπο αμηνιφγεζεο, επηιέγνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
ΔΚΚ σο επηθξαηέζηεξα ζε θάζε έλα απφ ηα Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ
ΔΚΚ.
2. «ρέδην» είλαη θάζε κεκνλσκέλε πξφηαζε πνπ θαηαηίζεηαη σο ππνςήθηα γηα
ρξεκαηνδφηεζε ζε θάζε έλα απφ ηα Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΚ.
3. «Παξαγσγφο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη απνθηήζεη ηα
δηθαηψκαηα πεξηνπζηαθήο θχζεσο ηνπ έξγνπ ην νπνίν πξφθεηηαη λα παξαρζεί,
ζπγθεληξψλεη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη, θαη έρεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ
νξγαλσηηθή επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ.
4. «πκπαξαγσγφο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη κε
ρξεκαηνδνηήζεηο ζηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ θαη απνθηά κέξνο ησλ
δηθαησκάησλ

εθκεηάιιεπζεο

θαη

ηδηνθηεζίαο

ηνπ

έξγνπ,

δηαηεξψληαο

ηαπηφρξνλα κέξνο ησλ νξγαλσηηθψλ επζπλψλ ηεο παξαγσγήο.
5. «Δληεηαικέλνο παξαγσγφο» –ζε πεξηπηψζεηο ζπκπαξαγσγψλ– είλαη ην
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ πιήξε ζπκβαηηθή εμνπζηνδφηεζε απφ
φινπο ηνπο ζπκπαξαγσγνχο ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ λα νξγαλψζεη θαη
λα νινθιεξψζεη ηελ παξαγσγή ηνπ.
6. «Υξεκαηνδφηεο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ρξεκαηνδνηεί ηελ
παξαγσγή ελφο έξγνπ θαη απνθηά δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ή ηδηνθηεζίαο επί
ηνπ έξγνπ, αιιά δελ έρεη θακία νξγαλσηηθή επζχλε θαηά ηε θάζε ηεο
παξαγσγήο ηνπ.
7. «Δθηειεζηήο παξαγσγφο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ν
παξαγσγφο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεδηαζκέλεο παξαγσγήο ελφο έξγνπ
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θαη ακείβεηαη απ’ απηφλ. Ο εθηειεζηήο παξαγσγφο δελ θαηέρεη δηθαηψκαηα
πεξηνπζηαθήο θχζεσο επί ηνπ έξγνπ, νχηε

είλαη ππεχζπλνο γηα ηε

ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξαγσγήο.
8. «Υνξεγφο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εηζθέξεη ζηε
ρξεκαηνδφηεζε παξαγσγήο ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα απνθηά πεξηνπζηαθά
δηθαηψκαηα, νχηε άιιεο κνξθήο άκεζα δηθαηψκαηα επί ηνπ έξγνπ, παξά κφλν
ην δηθαίσκα αλαγξαθήο ή αλαθνξάο ηνπ νλφκαηνο ή ηεο επσλπκίαο ηνπ
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
1. Σα φξγαλα αμηνιφγεζεο ησλ ζρεδίσλ είλαη:
χκβνπινη – Αλαγλψζηεο ελαξίσλ
Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο ηνπ ΔΚΚ
Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΚΚ
2. Σα φξγαλα αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ είλαη:
Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο ηνπ ΔΚΚ
Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΚΚ
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΚΚ
Όζνλ αθνξά ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ΔΚΚ θαη ΔΡΣ Πξνγξάκκαηα, ε
αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κεηθηή Δπηηξνπή ησλ δχν
θνξέσλ, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) κέιε.
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ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
ηνλ

παξφληα

Καλνληζκφ

Υξεκαηνδνηηθψλ

Πξνγξακκάησλ

ηνπ

ΔΚΚ,

αλαπηχζζνληαη ηα αθφινπζα Πξνγξάκκαηα:
1. Ππόγπαμμα «ςγγπαθή εναπίος – Development»
2. Βαζικό Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν
3. Ππόγπαμμα

Παπαγυγήρ

Κινημαηογπαθικών

Έπγυν

Υαμηλού

Πποϋπολογιζμού
4. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν για Παιδιά και
Δθήβοςρ
5. Ππόγπαμμα για Νέοςρ κηνοθέηερ (1η ή 2η ηαινία)
(ζσγτρημαηοδοηούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΣ καη’ αναλογία 50%-50%)

6. Ππόγπαμμα

Παπαγυγήρ

Κινημαηογπαθικών

Έπγυν

Μικπού

Μήκοςρ
7. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν Νηοκιμανηέπ
(ζσγτρημαηοδοηούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΣ καη’ αναλογία 50%-50%)

8. Ππόγπαμμα Κινήηπυν για Πποζέλκςζη Ξένυν Παπαγυγών ζηην
Δλλάδα με μειοτηθική ζςμμεηοσή Έλληνα ζςμπαπαγυγού
9. Ππόγπαμμα Δνίζσςζηρ Ολοκληπυμένος Κινημαηογπαθικού Έπγος
Δλ ζπλερεία, πεξηγξάθεηαη ην θάζε έλα απφ ηα ελλέα Υξεκαηνδνηηθά
Πξνγξάκκαηα

ηνπ

Καλνληζκνχ

ρσξηζηά,

κε

αλαθνξά

ζηηο

ηδηαίηεξεο

πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πνπ θάζε έλα απφ ηα Πξνγξάκκαηα απηά
πεξηιακβάλεη.
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1. Ππόγπαμμα «ςγγπαθή εναπίος – Development»
Σo Πξφγξακκα αθνξά θηλεκαηνγξαθηθά έξγα κπζνπιαζίαο, κεγάινπ κήθνπο,
ειάρηζηεο δηάξθεηαο 70’ θαη αλαπηχζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα1, ηα νπνία
πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.

Α. ηάδιο ςγγπαθήρ Treatment
Οη ελδηαθεξφκελνη, ζελαξηνγξάθνη ή ζθελνζέηεο ή παξαγσγνί, θαηαζέηνπλ ζην
ΔΚΚ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηε βαζηθή δξακαηνπξγηθή ηδέα ηελ νπνία πξνηίζεληαη
λα αλαπηχμνπλ ζε treatment (περιγραθή ηης δράζης τφρίς διαλόγοσς), θαζψο
θαη ην ζεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα ηελ εληάμνπλ.
Η δξακαηνπξγηθή ηδέα θαη ην ζέκα ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα εθηαζνχλ απφ κία
έσο ηξεηο ζειίδεο.
Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο πεξηέρεη:
Αίηεζε ζπκκεηνρήο.
Βαζηθή δξακαηνπξγηθή ηδέα (κεηαθξαζκέλε θαη ζηα Αγγιηθά2).
θεπηηθφ πξνζέζεσλ αλάπηπμεο απφ ηνλ δεκηνπξγφ (κεηαθξαζκέλν
θαη ζηα Αγγιηθά).
Βηνγξαθηθφ ηνπ αηηνχληνο.
Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε
αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ΔΚΚ πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξεηο (3) κήλεο.
Γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ εγθξίλνληαη ζην ζηάδην απηφ, ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο
αλά ζρέδην νξίδεηαη κέρξη 4.000 €.

1

ε κάκε ζνα από τα τρία ςτάδια του Προγράμματοσ «υγγραφι εναρίου – Development», για κάκε
πρόταςθ ςτθν οποία εγκρίνεται χρθματοδότθςθ, ςυντάςςεται ςχετικό ιδιωτικό ςυμφωνθτικό με το
ΕΚΚ.
2
το Πρόγραμμα «υγγραφι εναρίου – Development», όπου ηθτείται θ κατάκεςθ οριςμζνων
ςτοιχείων και ςτθν αγγλικι γλώςςα, αυτό γίνεται προκειμζνου να διευκολυνκεί θ διακίνθςθ των
ςχεδίων ςτθν Ευρωπαϊκι και τθ διεκνι αγορά.
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Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κε ην ΔΚΚ, νη θάηνρνη –
δηθαηνχρνη ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηα
ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, ζελαξηνγξάθν – ζθελνζέηε – παξαγσγφ, ε νπνία
ζα αλαιάβεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξφηαζεο ζε treatment.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαδήηεζεο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο,
ην ΔΚΚ κπνξεί λα αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ησλ
θαηφρσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ.
ε απηφ ην ζηάδην, νη ππνρξεψζεηο ηεο νκάδαο ζελαξηνγξάθνπ – ζθελνζέηε –
παξαγσγνχ είλαη:
α) Αλάπηπμε ηεο πξφηαζεο ζε treatment (περιγραθή ηης δράζης τφρίς
διαλόγοσς) (κεηαθξαζκέλε θαη ζηα Αγγιηθά).
β) Πεξηγξαθή ησλ (βαζηθψλ) ραξαθηήξσλ (κεηαθξαζκέλε θαη ζηα
Αγγιηθά).
γ) Πιήξεο αλάπηπμε δχν ζθελψλ κε ηνπο δηαιφγνπο (κεηαθξαζκέλε θαη
ζηα Αγγιηθά).
δ) Με δεζκεπηηθή πξφζεζε έληαμεο ηεο πξφηαζεο ζε έλα απφ ηα
Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΚΚ.
ε) Καηάζεζε βηνγξαθηθψλ ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ.
Η ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ ηαδίνπ πγγξαθήο Σreatment, νξίδεηαη
ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο.
Δληφο απηήο ηεο πξνζεζκίαο ή ην αξγφηεξν εληφο 10εκέξνπ κεηά ηε ιήμε ηεο,
νη ελδηαθεξφκελνη γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην επφκελν ζηάδην, ηεο πγγξαθήο
ελαξίνπ κε βάζε ην Treatment, κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ ζην ΔΚΚ ζρεηηθή
αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο.
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Β. ηάδιο ςγγπαθήρ εναπίος με βάζη ηο Treatment
ην ζηάδην απηφ, ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο πεξηέρεη:
Αίηεζε ζπκκεηνρήο.
Σηο ππνρξεψζεηο (α’-ε’) ηεο νκάδαο ζελαξηνγξάθνπ – ζθελνζέηε –
παξαγσγνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην Α (ηάδην
πγγξαθήο Treatment).
Γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ εγθξίλνληαη ζην ζηάδην απηφ, ην πνζφ ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην νξίδεηαη κέρξη 9.000 €.
Η ρξνληθή δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ α’ γξαθήο, νξίδεηαη ζε πέληε (5)
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα
δνζεί παξάηαζε ελφο (1) κελφο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, ε
έγθξηζε παχεη απηφκαηα λα ηζρχεη.
Δληφο απηήο ηεο πξνζεζκίαο ή ην αξγφηεξν εληφο 10εκέξνπ κεηά ηε ιήμε ηεο,
νη ελδηαθεξφκελνη γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην επφκελν ζηάδην, «ηάδην πγγξαθήο
ελαξίνπ (ηειηθή γξαθή) – Φάθεινο Τπνςεθηφηεηαο γηα Υξεκαηνδφηεζε
Παξαγσγήο (Development)», κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ ζην ΔΚΚ ζρεηηθή αίηεζε
ρξεκαηνδφηεζεο.

Ωο επηιέμηκεο δαπάλεο

ηνπ Α θαη ηνπ Β ζηαδίνπ ζεσξνχληαη θπξίσο νη

αθφινπζεο, εθ’ φζνλ δηακνξθψλνληαη θαζ’ χςνο εληφο ησλ νξίσλ ηεο
αγνξάο:
-

Ακνηβή ζελαξηνγξάθνπ

-

Μεηαθξάζεηο

-

Απαξαίηεηα ηαμίδηα γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ

-

Ακνηβή επηζηεκνληθνχ ζπκβνχινπ

-

Γεληθά έμνδα γξαθείνπ παξαγσγήο (κέρξη 15%)
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Γ. ηάδιο ςγγπαθήρ εναπίος (ηελική γπαθή) – Φάκελορ
Τποτηθιόηηηαρ

για

Υπημαηοδόηηζη

Παπαγυγήρ

(Development)
ην ζηάδην απηφ ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο πεξηέρεη, πιένλ ησλ παξαδνηέσλ
ζηνηρείσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, ηα αθφινπζα:
Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη επηινγή πξνγξάκκαηνο έληαμεο ηνπ
ζρεδίνπ.
Αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζπγγξαθήο ζελαξίνπ – development.
ρεδηαζκφ πνπ πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη ν παξαγσγφο, πξνθεηκέλνπ
λα πξνζειθχζεη ρξεκαηνδφηεο θαη ζπκπαξαγσγνχο.
Οη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ρξεκαηνδφηεζεο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ,
ζπλίζηαληαη ζε δχν θχξηεο δξάζεηο:
α. πγγξαθή ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ ζελαξίνπ
Δδψ θαζίζηαηαη επηζπκεηή αιιά φρη ππνρξεσηηθή είηε ε
ζπλεξγαζία

ηεο

νκάδαο

ηνπ

ζρεδίνπ

(ζελαξηνγξάθνο

–

ζθελνζέηεο - παξαγσγφο) κε ηερληθφ αλαιπηή ζελαξίσλ (Έιιελα
ή μέλν) είηε ε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ζε εξγαζηήξηα αλάπηπμεο
ζελαξίσλ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Ο ηερληθφο αλαιπηήο
ζελαξίνπ ή ην εξγαζηήξην, επηιέγεηαη απφ ηελ νκάδα θαη
εγθξίλεηαη απφ ην ΔΚΚ.
β. Αλάπηπμε ηνπ παξαγσγηθνχ ζρεδίνπ (development)
Σν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην ζην ζηάδην απηφ, νξίδεηαη κέρξη
12.500 €, αλάινγα κε ην Πξφγξακκα ζην νπνίν ζα εληαρζεί ην ζρέδην θαζψο
θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδίνπ. Γηα ηα ζρέδηα ζηα νπνία ζα επηιεγεί ε ζπλεξγαζία
κε ηερληθφ – αλαιπηή ζελαξίνπ ή ε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηήξην ζελαξίνπ, ην ΔΚΚ
θαιχπηεη επηπιένλ πνζφ δαπάλεο κέρξη θαη 2.500 €.
Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά θαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζπγγξαθήο θαη development, ε νπνία
απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηάζεζε ζην ΔΚΚ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ,
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ζπλδεφκελσλ άκεζα κε ην έξγν ηεο ζπγγξαθήο ζελαξίνπ – development
(επηιέμηκεο δαπάλεο).
Η ηειεπηαία δφζε θαηαβάιιεηαη ακέζσο κεηά ηνλ απνινγηζκφ δαπαλψλ, ν
νπνίνο δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΚ, βάζεη λνκίκσλ
παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ επηιέμηκεο δαπάλεο ζπγγξαθήο

ζελαξίνπ –

development.
ε πεξίπησζε πνπ ν απνινγηζκφο ππνιείπεηαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%, ε ηειεπηαία δφζε δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ
δηθαηνχρν.
Ωο επηιέμηκεο δαπάλεο ζεσξνχληαη θπξίσο νη αθφινπζεο, εθ’ φζνλ
δηακνξθψλνληαη θαζ’ χςνο εληφο ησλ νξίσλ ηεο αγνξάο:
-

Ακνηβέο δηνίθεζεο

-

Δλδερφκελεο ακνηβέο ζελαξηνγξάθνπ - ζθελνζέηε

-

Δλδερφκελεο ακνηβέο ηερληθνχ αλαιπηή - εξγαζηεξίνπ ζελαξίνπ

-

Μεηαθξάζεηο

-

Σαμίδηα

(απαξαίηεηα

γηα

ηελ

εμαζθάιηζε

ρξεκαηνδνηψλ/

ζπκπαξαγσγψλ)
-

Φσηνγξαθήζεηο

-

Λήςεηο video γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδίνπ

-

Ννκηθή θάιπςε γηα ζχληαμε ζπκβνιαίσλ κε ρξεκαηνδφηεο/
ζπκπαξαγσγνχο

-

Έμνδα γξαθείνπ ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν

-

Έμνδα ζχληαμεο θαθέινπ γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ ζρεδίνπ

-

Πνζφ δηαζθάιηζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ

-

Ακνηβή επηζηεκνληθνχ ζπκβνχινπ

-

Έμνδα casting

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζρεδίνπ θαη πξνθεηκέλνπ νη
θάθεινη κε ηα ζρέδηα λα θαηαηεζνχλ θαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα
ρξεκαηνδφηεζεο, νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΚΚ πξνζθέξνπλ ηηο ζπκβνπιέο
ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ ζρεδίσλ.
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Η ρξνληθή δηάξθεηα παξάδνζεο ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ (ηειηθή κνξθή) –
development, νξίδεηαη ζε δέθα (10) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο. ε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα δνζεί παξάηαζε ελφο (1) κελφο. Μεηά ηελ
εθπλνή θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο, ε έγθξηζε παχεη απηφκαηα λα ηζρχεη.
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2. Βαζικό Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών
Έπγυν
ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα κπζνπιαζίαο, κεγάινπ κήθνπο, ειάρηζηεο
δηάξθεηαο 70’, δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο ειιεληθήο πξσηνβνπιίαο, ηα νπνία
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο
Κηλεκαηνγξαθηθψλ πκπαξαγσγψλ, θαζψο θαη ζρέδηα πςειψλ νηθνλνκηθψλ
απαηηήζεσλ, ηα νπνία ζθνπεχνπλ λα ελεξγνπνηήζνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ειιεληθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, δεκφζηεο ή/θαη ηδησηηθέο.
ηελ πεξίπησζε δηκεξνχο δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο, ε ζπκκεηνρή ηνπ
πιεηνςεθηθνχ ζπκπαξαγσγνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 80% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζπκπαξαγσγήο, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπ κεηνςεθηθνχ
ζπκπαξαγσγνχ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 20%.
ηελ πεξίπησζε πνιπκεξνχο δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο, ε ζπκκεηνρή
ηνπ πιεηνςεθηθνχ ζπκπαξαγσγνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπκπαξαγσγήο, ελψ ε ζπκκεηνρή εθάζηνπ ησλ
κεηνςεθηθψλ ζπκπαξαγσγψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 10%.
Ο παξαγσγφο πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ην ζπκθσλεηηθφ ή deal memo
ζπκπαξαγσγήο κε έλαλ ηνπιάρηζην ζπκπαξαγσγφ απφ μέλε ρψξα, θαηά
πξνηίκεζε κέινο ηνπ Eurimages.
Γηα ηα ζρέδηα πνπ θαηαηίζεληαη απ’ επζείαο ζε απηφ ην Πξφγξακκα κε
νινθιεξσκέλν ζελάξην θαη θάθειν παξαγσγήο (θαη δελ έρνπλ ιάβεη
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΚΚ ζε πξνεγνχκελν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο),
εθ’ φζνλ ιάβνπλ πξνέγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξννξίδνληαη λα
ζρεκαηίζνπλ δνκή δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο, ην ΔΚΚ κπνξεί λα εγθξίλεη
ρξεκαηνδφηεζε development κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 12.500 €. Γηα ηα
ζρέδηα ζηα νπνία ζα επηιεγεί ε ζπλεξγαζία κε ηερληθφ – αλαιπηή
ζελαξίνπ ή ε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηήξην ζελαξίνπ, ην ΔΚΚ θαιχπηεη
επηπιένλ πνζφ δαπάλεο κέρξη θαη 2.500 €.
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Καη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο ζρεδίσλ, ηζρχνπλ ηα εμήο:


Πξφζβαζε έρνπλ θαη ζθελνζέηεο πξψηνπ έξγνπ, κεγάινπ κήθνπο.



Σν

πνζφ

ρξεκαηνδφηεζεο

νξίδεηαη

κέρξη

250.000

€,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ ηεο Αλάπηπμεο εθ’ φζνλ ην ζρέδην
έρεη ρξεκαηνδνηεζεί ζε απηφ ην Πξφγξακκα, κε αλψηαην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΚ έσο θαη 33% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.


Ο πιηθφο θνξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ,
ζα είλαη είηε θηικ (super 16 ρηι. ή 35 ρηι.) είηε ςεθηαθφο θνξέαο
πινπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.



Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη:
α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο θφπηαο πξνβνιήο (DCP
ENCRYPTED MASTER), πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα
ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ή κίαο -άξηηαο ηερληθάθφπηαο πξνβνιήο 35 ρηι., παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ.
β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ ζε DOLBY DIGITAL ή DTS,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ DOLBY ή DTS License.
γ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο HDCAM MASTER, ελφο DOWN
CONVERSION αληηγξάθνπ Digital beta 16:9 θαη ελφο αληηγξάθνπ
DVD, παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ.
δ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο.
ε. Γαπάλε ακνηβήο Οξθσηνχ Διεγθηή, ηνλ νπνίν ζα επηιέγεη θαη ζα
ακείβεη ν παξαγσγφο, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηνπ απνινγηζκνχ
ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο
παξαγσγήο.

Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε
αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ΔΚΚ πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξεηο (3) κήλεο.
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3. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν
Υαμηλού Πποϋπολογιζμού
ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα κπζνπιαζίαο, κεγάινπ κήθνπο, ειάρηζηεο
δηάξθεηαο 70’, ην ζελάξην ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη πνιχ πεξηνξηζκέλεο
αλάγθεο παξαγσγήο ζε εμνπιηζκφ, εβδνκάδεο γπξηζκάησλ θαη ηερληθή
επεμεξγαζία, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο εμαζθαιίδεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ
απφ εηζθνξέο ζε είδνο, ππεξεζίεο θαη ακνηβέο έλαληη αγνξάο πνζνζηνχ.
ρέδηα κε ηηο σο άλσ πξνδηαγξαθέο δχλαληαη λα θαηλνηνκνχλ ζηελ
αθεγεκαηηθή δνκή, ην χθνο, ην ζέκα, ηε ζθελνζεζία, ζην πιαίζην ηεο
αλαλέσζεο θαη εμέιημεο ηφζν ησλ ίδησλ ησλ Διιήλσλ δεκηνπξγψλ φζν θαη ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο.
Σν πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο νξίδεηαη κέρξη 200.000 €.
Σν πνζνζηφ εηζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε κεραλήκαηα – ππεξεζίεο – ακνηβέο θ.ιπ.,
κπνξεί λα θαιχςεη κέρξη θαη ην 70% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο.
Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην νξίδεηαη κέρξη 75.000 €.
Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΚ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη θαη ζην 50% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο.
Ο πιηθφο θνξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ, ζα είλαη
ςεθηαθφο θνξέαο πινπνίεζεο, επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη:
α.

Γαπάλε

δεκηνπξγίαο

ελφο

HDCAM

MASTER,

ελφο

DOWN

CONVERSION αληηγξάθνπ Digital beta 16:9 θαη ελφο αληηγξάθνπ DVD,
παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ.
β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ.
γ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο.
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ε πεξίπησζε πνπ, γηα ηηο αλάγθεο δηαλνκήο θαη πξνψζεζεο ηνπ έξγνπ, θξηζεί
απφ

ην

ΔΚΚ

αλαγθαία

ε

δεκηνπξγία

κηαο

ςεθηαθήο

θφπηαο

(DCP

ENCRYPTED MASTER) πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα ζπκβαηή κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ην ΔΚΚ αλαιακβάλεη λα θαιχςεη έσο θαη ην 80%
απηήο ηεο δαπάλεο. Σν ελ ιφγσ DCP ζα παξαδίδεηαη ζην ΔΚΚ.
Ο έιεγρνο ηνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο δηελεξγείηαη απφ ηηο
αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΚ.
Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε
αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ΔΚΚ πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξεηο (3) κήλεο.
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4. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν για
Παιδιά και Δθήβοςρ
Με δεδνκέλε ηε ζεκαζία ηεο ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ
ησλ νπνίσλ ε ζεκαηνινγία αθνξά ζε παηδηά θαη εθήβνπο, ην ΔΚΚ δηαζέηεη έσο
θαη ην 20% ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο ηαηληψλ ζε
ζρέδηα έξγσλ κε ηέηνηνπ είδνπο ζεκαηνινγία.
ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ θηλεκαηνγξαθηθνχ
θνηλνχ, ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε ηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν,
θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. ην
πιαίζην απηφ, κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε ζπλεξγαζία κε ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα θ.ιπ., ζηα νπνία ζα νξγαλψλνληαη π.ρ. πξνβνιέο ηαηληψλ θαη
ζπδεηήζεηο κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο.
ρέδηα ηαηληψλ ε ζεκαηνινγία ησλ νπνίσλ αθνξά απνθιεηζηηθά ζε παηδηά θαη
εθήβνπο, κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ζε φια αλεμαηξέησο ηα Υξεκαηνδνηηθά
Πξνγξάκκαηα παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ΔΚΚ θαη ΔΡΣ Πξνγξακκάησλ), κε ηνπο
φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα επηιεγεί, θαζψο θαη κε ηηο εμήο εηδηθφηεξεο
πξνυπνζέζεηο:
Nα εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο ησλ
παηδηψλ θαη εθήβσλ.
Να θαιιηεξγνχλ ζπλαηζζήκαηα θαη αμίεο πνπ εμειίζζνπλ ηνλ
άλζξσπν.
Να αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ
θαη εθήβσλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε θνηλσληθήο
ζπλείδεζεο.
Να θαιιηεξγνχλ ηελ αγάπε γηα ηελ παηξίδα, ηε δσή, ην
πεξηβάιινλ, ηε θχζε.
Να εληζρχνπλ ηελ θαιιηηερληθή, αηζζεηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή
θαιιηέξγεηα.
Να ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε αηζζεκάησλ απνδνρήο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ.
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Να έρνπλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα, λα επαηζζεηνπνηνχλ θαη
λα επηδηψθνπλ επηπρείο θαη επθπείο δξακαηνπξγηθά ιχζεηο ζε
δχζθνια πξνβιήκαηα ηεο δσήο.
Να κελ θαιιηεξγνχλ ηε βία, ηνλ ξαηζηζκφ, ηνλ ζεμηζκφ, ηνλ
πφιεκν.
Να ζέηνπλ ζε δηάινγν δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο πνπ
αθνξνχλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο.
Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε
αμηνιφγεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξεηο (3) κήλεο.
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5. Ππόγπαμμα για Νέοςρ κηνοθέηερ (1η ή 2η ηαινία)
(ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ΔΚΚ θαη ΔΡΣ θαη’ αλαινγία 50%-50%)
ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα λέσλ ζθελνζεηψλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ
πξψηε ή ηε δεχηεξε ηαηλία ηνπο, κεγάινπ κήθνπο κπζνπιαζίαο, ειάρηζηεο
δηάξθεηαο 80’.
Σν πνζφ ηεο απφ θνηλνχ ρξεκαηνδφηεζεο (ΔΚΚ θαη ΔΡΣ) νξίδεηαη κέρξη
220.000 € αλά ζρέδην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο
ζην Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ – Development», εάλ ην ζρέδην έρεη
ρξεκαηνδνηεζεί ζε απηφ ην πξφγξακκα.
Σν πνζνζηφ ηεο αλαινγηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΚ θαη ηεο ΔΡΣ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην 60% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο.
Σν φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο είλαη αλνηθηφ.
Ο πιηθφο θνξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ ζα είλαη
είηε θηικ (super 16 ρηι. ή 35 ρηι.) είηε ςεθηαθφο θνξέαο

πινπνίεζεο,

επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη:
α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο θφπηαο πξνβνιήο (DCP
ENCRYPTED MASTER), πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα
ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ή κίαο -άξηηαο ηερληθά- θφπηαο
πξνβνιήο, παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ.
β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ ζε DOLBY DIGITAL ή DTS,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ DOLBY ή DTS License.
γ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο HDCAM MASTER γηα ην ΔΚΚ θαη δχν
DOWN CONVERSION αληηγξάθσλ Digital beta 16:9, έλα γηα ηελ ΔΡΣ
θαη έλα γηα ην ΔΚΚ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο δχν αληηγξάθσλ DVD, έλα γηα
ηελ ΔΡΣ θαη έλα γηα ην ΔΚΚ.
δ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο.
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ε. Γαπάλε ακνηβήο Οξθσηνχ Διεγθηή, ηνλ νπνίν ζα επηιέγεη θαη ζα
ακείβεη ν παξαγσγφο, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ
έξγνπ θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο
παξαγσγήο.
Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε
αμηνιφγεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηέζζεξηο (4) κήλεο.
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6. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν
Μικπού Μήκοςρ
ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα έξγσλ κηθξνχ κήθνπο, κπζνπιαζίαο θαη
θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, κέγηζηεο δηάξθεηαο 40’.
Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζην Πξφγξακκα έρνπλ: α) παξαγσγνί, β) ζθελνζέηεοπαξαγσγνί πνπ έρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζελαξηνγξάθνπ ηνπ
ζρεδίνπ, γ) ζθελνζέηεο πνπ έρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ
ζελαξηνγξάθνπ ηνπ ζρεδίνπ θαη δ) ζελαξηνγξάθνη πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη βάζεη ζπκθσλεηηθνχ- ζθελνζέηε γηα ην έξγν. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο γ) θαη δ),
ηζρχεη φηη, εθ’ φζνλ δνζεί πξνέγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο, ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίζνπλ θαη παξαγσγφ ηνπ έξγνπ.
Οη ζθελνζέηεο ησλ ζρεδίσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζθελνζεηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία
ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, έζησ ηε ζπνπδαζηηθή ηνπο.
Μεηά ηελ πξνέγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο, απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζρεδίνπ ζε
εξγαζηήξην ζελαξίνπ.
Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην νξίδεηαη κέρξη 25.000 €, αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο παξαγσγήο ηνπ.
Ο πιηθφο θνξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ, ζα είλαη
είηε θηικ (super 16 ρηι. ή 35 ρηι.) είηε ςεθηαθφο θνξέαο

πινπνίεζεο,

επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη:
α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο θφπηαο πξνβνιήο (DCP
ENCRYPTED MASTER), πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα
ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ή κίαο -άξηηαο ηερληθά- θφπηαο
πξνβνιήο 35 ρηι., παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ.
β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ ζε DOLBY DIGITAL ή DTS.
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γ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο DOWN CONVERSION αληηγξάθνπ Digital
beta 16:9 θαη ελφο αληηγξάθνπ DVD, παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ.
δ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο.
Ο έιεγρνο ηνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο δηελεξγείηαη απφ ηηο
αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΚ.
Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε
αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ΔΚΚ πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξεηο (3) κήλεο.
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7. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν
Νηοκιμανηέπ
(ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ΔΚΚ θαη ΔΡΣ θαη’ αλαινγία 50%-50%)
ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα ληνθηκαληέξ κεγάινπ κήθνπο, ειάρηζηεο
δηάξθεηαο 75’, θαη ληνθηκαληέξ κεζαίνπ κήθνπο, δηάξθεηαο 45’ – 52’.
Γηα ηα ληνθηκαληέξ κεγάινπ κήθνπο, ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην
νξίδεηαη κέρξη 100.000 € (50% ΔΚΚ θαη 50% ΔΡΣ).
Γηα ηα ληνθηκαληέξ κεζαίνπ κήθνπο, ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην
νξίδεηαη κέρξη 50.000 € (50% ΔΚΚ θαη 50% ΔΡΣ).
Ο πιηθφο θνξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ ζα είλαη
είηε θηικ (super 16 ρηι. ή 35 ρηι.) είηε ςεθηαθφο θνξέαο πινπνίεζεο,
επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη:
1. Γηα ηα ληνθηκαληέξ κεγάινπ κήθνπο:
α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο θφπηαο πξνβνιήο (DCP
ENCRYPTED MASTER), πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα
ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ή κίαο –άξηηαο ηερληθά- θφπηαο
πξνβνιήο, παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ.
β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ ζε DOLBY DIGITAL ή DTS
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ DOLBY ή DTS License.
γ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο HDCAM MASTER γηα ην ΔΚΚ θαη δχν
DOWN CONVERSION αληηγξάθσλ Digital beta 16:9, έλα γηα ηελ ΔΡΣ
θαη έλα γηα ην ΔΚΚ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο δχν αληηγξάθσλ DVD, έλα γηα
ηελ ΔΡΣ θαη έλα γηα ην ΔΚΚ.
δ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο.
ε. Γαπάλε ακνηβήο Οξθσηνχ Διεγθηή, ηνλ νπνίν ζα επηιέγεη θαη ζα
ακείβεη ν παξαγσγφο, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ

26

έξγνπ θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο
παξαγσγήο.
2. Γηα ηα ληνθηκαληέξ κεζαίνπ κήθνπο:
α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο HDCAM MASTER γηα ην ΔΚΚ θαη δχν
DOWN CONVERSION αληηγξάθσλ Digital beta 16:9, έλα γηα ηελ ΔΡΣ
θαη έλα γηα ην ΔΚΚ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο δχν αληηγξάθσλ DVD, έλα γηα
ηελ ΔΡΣ θαη έλα γηα ην ΔΚΚ.
β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ.
γ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο.
ε ελδερφκελε θηλεκαηνγξαθηθή δηαλνκή ληνθηκαληέξ κεζαίνπ κήθνπο, ε
δαπάλε δεκηνπξγίαο θφπηαο πξνβνιήο DCP ENCRYPTED MASTER ή 35 ρηι.
δελ βαξχλεη ην ΔΚΚ.
Γηα ηα ληνθηκαληέξ κεζαίνπ κήθνπο, ν έιεγρνο ηνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο
παξαγσγήο δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΚ.
Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε
αμηνιφγεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηέζζεξηο (4) κήλεο.
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8. Ππόγπαμμα Κινήηπυν για Πποζέλκςζη Ξένυν
Παπαγυγών ζηην Δλλάδα με μειοτηθική ζςμμεηοσή
Έλληνα ζςμπαπαγυγού
Σν Πξφγξακκα αθνξά ζε δχν (2) δηαθξηηέο θαηεγνξίεο θηλεκαηνγξαθηθψλ
έξγσλ κεγάινπ κήθνπο κπζνπιαζίαο, ειάρηζηεο δηάξθεηαο 70’:
α. Έξγα δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο, πξνεξρφκελα i) απφ ρψξεο-κέιε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ έρνπλ θπξψζεη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηηο
Κηλεκαηνγξαθηθέο πκπαξαγσγέο, ii) απφ ηνλ Καλαδά κε ηνλ νπνίν ε Διιάδα
έρεη ππνγξάςεη δηαθξαηηθή ζχκβαζε, iii) απφ άιιεο ρψξεο πνπ ελδερνκέλσο ζα
ζπλάςνπλ δηαθξαηηθή ζχκβαζε κε ηελ Διιάδα, θαη’ εθαξκνγή απηψλ ησλ
ζπκβάζεσλ.
Σα σο άλσ έξγα, θαη’ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ, δηθαηνχληαη
θαη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
πνπ νξίδεηαη ζε απηέο ηηο ζπκβάζεηο.
Πξνεγνχκελε κεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ
πξσηνβνπιία ηνπ ππνςεθίνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγνπ ζε έξγα
ειιεληθήο πξσηνβνπιίαο, ιακβάλεηαη ζεηηθά ππ’ φςηλ θαηά ηε δηαδηθαζία
ηεο αμηνιφγεζεο απφ ην ΔΚΚ, βάζεη ηεο αξρήο ηεο ακνηβαηφηεηαο.
Σν χςνο ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ απφ ην ΔΚΚ νξίδεηαη κέρξη
50.000 €, ε δε θαηαβνιή ηνπ γίλεηαη κεηά ηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν
δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα, βάζεη λνκίκσλ
παξαζηαηηθψλ επ’ νλφκαηη ηνπ Έιιελα ζπκπαξαγσγνχ, γηα ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν.
β. Έξγα δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο, πξνεξρφκελα απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ
θφζκνπ.
ηα έξγα απηά, ν Έιιελαο ζπκπαξαγσγφο ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά κε
ειάρηζην πνζνζηφ 5%.
Πξφζβαζε ζην πξφγξακκα έρνπλ μέλα έξγα -κέζσ ηνπ Έιιελα
ζπκπαξαγσγνχ- ζηα νπνία είηε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ γπξηζκάησλ
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ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα είηε ζα ππάξρεη ζπκκεηνρή Διιήλσλ
ηερληθψλ

θαη

ελδερνκέλσο

θαιιηηερληθψλ

ζπληειεζηψλ

είηε

ζα

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ειιεληθά εξγαζηήξηα.
Σν χςνο ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ απφ ην ΔΚΚ νξίδεηαη κέρξη
80.000 €, ε δε θαηαβνιή ηνπ γίλεηαη κεηά ηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν
δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα, βάζεη λνκίκσλ
παξαζηαηηθψλ επ’ νλφκαηη ηνπ Έιιελα ζπκπαξαγσγνχ, γηα ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν. Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΚΚ δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην 20% απηψλ ησλ δαπαλψλ.
Καη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
 Δθ’ φζνλ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ν Έιιελαο
ζπκπαξαγσγφο ππνβάιιεη, πξνο εμέηαζε, ζρεηηθφ θάθειν ζην ΔΚΚ,
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ γπξηζκάησλ, ν νπνίνο πεξηέρεη:
-

Σν ζελάξην ηνπ έξγνπ, ζηα Διιεληθά θαη ζηε γιψζζα ηνπ έξγνπ.

-

Πιάλν εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ Διιάδα,
ζπλνδεπφκελν απφ θαηάινγν Διιήλσλ εζνπνηψλ, ηερληθψλ,
ειιεληθψλ εξγαζηεξίσλ θ.ιπ.

-

Πιήξε

αλάιπζε

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ρξεκαηνδνηηθνχ

παξαγσγήο

θαη

ηα

πιάλνπ

ζρεηηθά

ηνπ

ζπκβφιαηα

ζπκπαξαγσγήο.
-

Αλαιπηηθή θαηαλνκή δαπαλψλ πνπ ζα γίλνπλ ζηελ Διιάδα
(είδνο θαη πνζφ δαπάλεο).

 Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην ΔΚΚ θαηά πεξίπησζε,
αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ζε
θαιιηηερληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ, ζε εξγαζηήξηα post-production θαη
ζε αξηζκφ γπξηζκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα.
 Ο έιεγρνο ηνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο δηελεξγείηαη απφ ηηο
αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΚ.
 Ο Έιιελαο ζπκπαξαγσγφο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ζην
ΔΚΚ, έλα -ηερληθά άξηην- αληίηππν πξνβνιήο ζε θηικ 35 mm ή DCP
ENCRYPTED MASTER,

θαζψο

θαη

έλα

DOWN

CONVERSION

αληίγξαθν Digital beta 16:9.
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 Σν ΔΚΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβάιιεη ην έξγν γηα πνιηηηζηηθνχο, κε
θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο, χζηεξα απφ πξφηαζή ηνπ θαη κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ παξαγσγνχ θαη ηνπ ζθελνζέηε.
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9. Ππόγπαμμα Δνίζσςζηρ Ολοκληπυμένος
Κινημαηογπαθικού Έπγος
ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα Μπζνπιαζίαο, Κηλνπκέλνπ ζρεδίνπ,
Νηνθηκαληέξ, κηθξνχ κήθνπο, κέγηζηεο δηάξθεηαο 40’ θαη κεγάινπ κήθνπο,
ειάρηζηεο δηάξθεηαο 70’, ηα νπνία νινθιεξψζεθαλ ή έρνπλ νινθιεξψζεη ην
ζηάδην επεμεξγαζίαο ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ θαηά ην ηξέρνλ έηνο.
Η αίηεζε ελίζρπζεο ζπλνδεχεηαη απφ:
1. Βηνγξαθηθφ Παξαγσγνχ θαη θελνζέηε.
2. DVD ηνπ έξγνπ ζε δχν (2) αληίγξαθα.
3. Πξνυπνινγηζκφ παξαγσγήο ηνπ έξγνπ.
4. Καηάινγν αλεμφθιεησλ δαπαλψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ
ησλ θαιιηηερληθψλ θαη ηερληθψλ ζπληειεζηψλ) γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ.
5. Καηάινγν ρξεκαηνδνηψλ θαη θεθαιαηνπνηεκέλσλ ακνηβψλ -φπνπ
ππάξρνπλ- κε αληίζηνηρεο ππεχζπλεο δειψζεηο.
Ο θαηάινγνο ησλ αλεμφθιεησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη:
α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο θφπηαο πξνβνιήο (DCP
ENCRYPTED MASTER), πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα
ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ή κίαο -άξηηαο ηερληθά- θφπηαο 35
ρηι., παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ.
β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ ζε DOLBY DIGITAL ή DTS.
γ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο DOWN CONVERSION Digital beta 16:9 θαη
ελφο DVD.
Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην νξίδεηαη σο εμήο:
Γηα ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο κπζνπιαζίαο, κέρξη 80.000 €
Γηα ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο, κέρξη 10.000 €
Γηα ηαηλίεο ληνθηκαληέξ, κέρξη 25.000 €
Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε
αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ΔΚΚ πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηέζζεξηο (4) κήλεο.

31

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α. ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ


ην Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ – Development» έρνπλ πξφζβαζε
ζελαξηνγξάθνη ή ζθελνζέηεο ή παξαγσγνί νη νπνίνη θαηαζέηνπλ ηα ζρέδηά
ηνπο απφ ην ζηάδην ηεο αξρηθήο ηδέαο.



Σα ζρέδηα πνπ αμηνινγνχληαη επηηπρψο ζην Πξφγξακκα «πγγξαθή
ελαξίνπ – Development», θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην θαηαηίζεληαη σο
ππνςήθηα ρξεκαηνδφηεζεο παξαγσγήο ζην Πξφγξακκα επηινγήο.



ηα Πξνγξάκκαηα παξαγσγήο, νη παξαγσγνί θαηαζέηνπλ ηα ζρέδηά ηνπο
σο ππνςήθηα ρξεκαηνδφηεζεο απ’ επζείαο ζε φπνην Πξφγξακκα
παξαγσγήο επηιέμνπλ.

Β. ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πεπιεσόμενα Φακέλος Τποτηθιόηηηαρ
Ο θάθεινο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίνπ, κε ηα παξαθάησ
πεξηερφκελα, θαηαηίζεηαη ζε έλα (1) πξσηφηππν ππνγεγξακκέλν αλά θχιιν
απφ ηνλ παξαγσγφ, πιένλ ηεζζάξσλ (4) DVD πνπ ζα πεξηέρνπλ κφλν ην
δεκηνπξγηθφ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ (πεξίιεςε, treatment, ζελάξην, ζεκεηψζεηο
ζθελνζέηε):


Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξαγσγήο (έληππν ηνπ ΔΚΚ).



Βηνγξαθηθά ζπληειεζηψλ.



Σειηθή γξαθή ζελαξίνπ.



Ολνκαζηηθφ θαηάινγν ρξεκαηνδνηψλ θαη ζπκπαξαγσγψλ πνπ έρνπλ
εμαζθαιηζζεί, κε ηα αληίζηνηρα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο.



Οξηζηηθά ζπκβφιαηα κε ηνπο ρξεκαηνδφηεο θαη ζπκπαξαγσγνχο εθ’
φζνλ έρνπλ εμαζθαιηζζεί, ή απνθάζεηο έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο αλ
πξφθεηηαη γηα θξαηηθνχο θνξείο (π.ρ. ΔΡΣ).



πκθσλεηηθφ δηαλνκήο, πξναηξεηηθά (αλ ππάξρεη, ζα αμηνινγεζεί).

32



Αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ παξαγσγήο (ζχκθσλα κε ππφδεηγκα ηνπ
ΔΚΚ).



ρφιηα ηνπ ζθελνζέηε ζρεηηθά κε ην χθνο, ηε δνκή, ηελ αηζζεηηθή θαη
ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ ζρεδηαδφκελνπ έξγνπ.



πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαηάζεζεο ηνπ ζελαξίνπ ή βεβαίσζε ηεο
Έλσζεο ελαξηνγξάθσλ Διιάδνο γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ ζελαξίνπ ζην
απνθαινχκελν απφ απηή ζχζηεκα «on line θαηνρχξσζε ζελαξίσλ» ή
άιιε αλαιφγνπ απνδεηθηηθφηεηαο πξάμε.



χκβαζε κεηαμχ παξαγσγνχ θαη ζθελνζέηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ θαη ηελ έθηαζε ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ εμνπζηψλ
ηνπ πεξηνπζηαθνχ

δηθαηψκαηνο ηνπ ζθελνζέηε ζηνλ παξαγσγφ,

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993.


χκβαζε κεηαμχ παξαγσγνχ θαη ζελαξηνγξάθνπ γηα ηελ έθηαζε ησλ
κεηαβηβαδνκέλσλ εμνπζηψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο επί ηνπ
ζελαξίνπ απφ ηνλ ζελαξηνγξάθν ζηνλ παξαγσγφ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993.



Καηάινγν ρξεκαηνδνηψλ νη νπνίνη δελ έρνπλ απνθαζίζεη νξηζηηθά αλ ζα
ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ παξαγσγή.

Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ σεδίυν3
Η αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεδίσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηα Υξεκαηνδνηηθά
Πξνγξάκκαηα παξαγσγήο σο ππνςήθηα ρξεκαηνδφηεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη
αλά πεξηφδνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΔΚΚ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3905/2010 θαη γηα ηα επηθξαηέζηεξα απφ απηά νξίδεηαη πνζφ
ρξεκαηνδφηεζεο σο πποέγκπιζη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαγσγφο ζα
θαιχςεη ζην 100% ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε έγθπξεο πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο θαη νξηζηηθά ζπκθσλεηηθά.

3

Όςον αφορά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςχεδίων που κατατίκενται για χρθματοδότθςθ ςτα κοινά
μεταξφ ΕΚΚ και ΕΡΣ Προγράμματα, αυτι περιγράφεται ξεχωριςτά ςτθν Ενότθτα Γ.
ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΚΚ ΚΑΙ ΕΡΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, του παρόντοσ Κεφαλαίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
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Γηα ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην Βαζηθφ Πξφγξακκα
Παξαγσγήο, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνέγθξηζεο νξίδεηαη ζε 18 κήλεο. Γηα ηα
ζρέδηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηα ππφινηπα Πξνγξάκκαηα παξαγσγήο, ε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνέγθξηζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο.

Βαζικά ζηοισεία ιδιυηικών ζςμθυνηηικών παπαγυγών με λοιπούρ
ζςμπαπαγυγούρ/σπημαηοδόηερ
Σα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά πνπ ππνγξάθεη ν παξαγσγφο κε ηνπο ινηπνχο
ζπκπαξαγσγνχο ή ρξεκαηνδφηεο, γίλνληαη δεθηά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ φξνπο:
Αθξηβήο θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ.
Καηαλνκή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπ έξγνπ.
Καηαλνκή

ησλ

θαζαξψλ

εηζπξάμεσλ

ζε

πνζνζηφ,

ζε

κέζα

εθκεηάιιεπζεο, ζε αγνξέο (γεσγξαθηθά).
Ύςνο πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο θαη ηνπο ππφρξενπο θάιπςεο
ελδερφκελσλ ππεξβάζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο.

Υπημαηοδοηικό Πλάνο Παπαγυγήρ
Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο πξέπεη: α) λα
έρεη θαιπθζεί θαηά 100% απφ έγθπξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, β) λα βαζίδεηαη
ζε λνκίκσο ζεσξεκέλα ζπκθσλεηηθά θαη γ) λα είλαη επαιεζεχζηκε πξηλ θαη
κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ, κε παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο
ηακεηαθέο εηζξνέο – εθξνέο.
Ωο ρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο,
γίλνληαη δεθηέο θαη νη εμήο «θεθαιαηνπνηήζεηο»:
-

Οη

θεθαιαηνπνηήζεηο

ηεο

ακνηβήο

ζελαξηνγξάθνπ,

ζθελνζέηε,

παξαγσγνχ.

34

Σν αλψηαην φξην ακνηβήο ηνπ ζελαξηνγξάθνπ, ηνπ ζθελνζέηε θαη ηνπ
παξαγσγνχ νξίδεηαη αζξνηζηηθά ζην 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.
-

Ο

εηζθεξφκελνο

ηδηφθηεηνο

κεραλν-ηερληθφο

εμνπιηζκφο

ηνπ

παξαγσγνχ.
-

Σα εηζθεξφκελα κεραλήκαηα ή νη ππεξεζίεο ηξίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
σο ζπκπαξαγσγνί ζην έξγν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε έθδνζεο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε λνκνζεζία παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ.
Σα εηζθεξφκελα κεραλήκαηα θαη ππεξεζίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζε
θαηάζηαζε κε ηα αληίζηνηρα επί κέξνπο πνζά, ε νπνία (θαηάζηαζε)
απνηειεί πξνζάξηεκα ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ παξαγσγνχ θαη
εηζθέξνληνο ζπκπαξαγσγνχ.

Η ακνηβή ηνπ κνπζηθνζπλζέηε αθνξά απνθιεηζηηθά ζηε κνπζηθή ζχλζεζε, ελψ
ε δαπάλε εθηέιεζεο (ερνιεςία, νξγαλνπαίθηεο, master tape θ.ιπ.) φπνπ
ππάξρεη θαηαρσξίδεηαη ζε δηαθξηηέο ζέζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
πνπ ζπληάζζεη ν παξαγσγφο.

Οπιζηικόρ Φάκελορ Παπαγυγήρ
Σα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηνλ νξηζηηθφ θάθειν παξαγσγήο σο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξηζηηθή έγθξηζε, είλαη:


Οξηζηηθά θαη επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία πεξηείρε ν θάθεινο
ππνςεθηφηεηαο,

εθ’

φζνλ

έρνπλ

ππάξμεη

κεηαβνιέο

ή/θαη

ηξνπνπνηήζεηο.


Οξηζηηθά ζπκθσλεηηθά κε φινπο ηνπο ρξεκαηνδφηεο ή ζπκπαξαγσγνχο
θαη

απνδεηθηηθά

ζηνηρεία

δπλαηφηεηαο

θαηαβνιήο–εηζθνξάο

ησλ

κεηξεηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ θαη κεραλεκάησλ.


Καηάινγνο ρξεκαηνδνηψλ, κε ηα αληίζηνηρα πνζά, πνπ εμαζθαιίδνπλ κε
λφκηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 100% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο (ρξεκαηνδνηηθφ πιάλν).



Υξνλνδηάγξακκα παξαγσγήο θαη απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ.



Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ παξαγσγνχ ζην νηθείν Δπηκειεηήξην.
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πκβάζεηο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κεηαμχ παξαγσγνχ θαη: α)
ελαξηνγξάθνπ, β) θελνζέηε.



πκθσλεηηθά ή πξφζθαηεο επηζηνιέο νξηζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ
εζνπνηψλ.



Καηάινγνο φισλ ησλ ρξεκαηνδνηψλ – ζπκπαξαγσγψλ κε δηεπζχλζεηο,
ηειέθσλα, fax, e-mail θαη φλνκα ππεπζχλνπ.

Ο παξαγσγφο ππνρξενχηαη λα ζπδεηήζεη ηνλ νξηζηηθφ ζρεδηαζκφ παξαγσγήο
θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνλ ππεχζπλν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο
θαη Παξαγσγήο ηνπ ΔΚΚ γηα ελδερφκελεο ζπκβνπιέο ή παξαηεξήζεηο πνπ
πξέπεη λα ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ, πξηλ απφ ηε ζχληαμε ησλ νξηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ
κε ηξίηνπο θαη ηελ θαηάζεζε ηνπ νξηζηηθνχ θαθέινπ παξαγσγήο.
Ο παξαγσγφο, θαηά ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγήο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη
ηηο ζπκβάζεηο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κεηαμχ απηνχ θαη: α) δηεπζπληή
θσηνγξαθίαο, β) ερνιήπηε, γ) ζθελνγξάθνπ, δ) ελδπκαηνιφγνπ, ε) κνληέξ, ζη)
ζπλζέηε πξσηφηππεο κνπζηθήο.

Κπιηήπια Δπιλεξιμόηηηαρ Παπαγυγών
1. ρέδηα παξαγσγψλ ή ζθελνζεηψλ πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κε ην ΔΚΚ ζ’ φ,ηη αθνξά ηελ παξαγσγή ή
ηελ εθκεηάιιεπζε πξνεγνχκελνπ έξγνπ ηνπο, δελ είλαη επηιέμηκα.
2. Οη παξαγσγνί πνπ ππνβάιινπλ ζρέδηα γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην ΔΚΚ,
πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα έρνπλ ηελ έδξα
ηνπο ζηελ Διιάδα. Παξαγσγνί πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιε ρψξα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ζην
ΔΚΚ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ λφκηκν παξάξηεκα ζηελ Διιάδα,
έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ έξγνπ θαη ππάξρεη εγγπεκέλε ακνηβαηφηεηα κε ηα
θξάηε φπνπ απηνί νη παξαγσγνί έρνπλ ηελ έδξα ηνπο.
3. ρέδηα γηα ρξεκαηνδφηεζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ παξαγσγνί (θπζηθά
ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ έρνπλ ηε λφκηκε άδεηα, είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
νηθείν

Δπηκειεηήξην

θαη

δελ

εμαξηψληαη

απφ

επηρεηξήζεηο

ξαδηνηειενπηηθψλ κεηαδφζεσλ, θξαηηθέο ή ηδησηηθέο.
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Κπιηήπια Δπιλεξιμόηηηαρ σεδίυν

1. Σα ζρέδηα έξγσλ νθείινπλ λα είλαη ζπκβαηά κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο
ζθνπνχο ηνπ ΔΚΚ.
2. ρέδην έξγνπ πνπ έρεη πνξλνγξαθηθφ ραξαθηήξα, ππνθηλεί ηε βία θαη
παξαβηάδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δελ είλαη επηιέμηκν.
3. ρέδην ζην νπνίν έρνπλ αξρίζεη ηα γπξίζκαηα πξηλ απφ ηελ εμέηαζή ηνπ
απφ ην ΔΚΚ, δελ είλαη επηιέμηκν. Καη’ εξαίπεζη, γηα ηνλ πξψην ρξφλν
ιεηηνπξγίαο ηνπ Καλνληζκνχ, γίλνληαη δεθηά θαη ζρέδηα πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη -θαηά αλψηαην φξην- ην 60% ησλ γπξηζκάησλ.
4. ρέδην ηνπ νπνίνπ ν ζθελνζέηεο δελ έρεη νινθιεξψζεη πξνεγνχκελν
έξγν ηνπ πνπ έρεη εγθξηζεί ζε θάπνην απφ ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΚ, δελ
είλαη επηιέμηκν.
5. Ιδησηηθά ζπκθσλεηηθά κεηαμχ παξαγσγνχ θαη πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ
ηνπ έξγνπ πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε λνκνζεζία πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, δελ
γίλνληαη απνδεθηά απφ ην ΔΚΚ θαη ην ζρέδην θαηαηάζζεηαη ζηα κε
επηιέμηκα.
6. ρέδην πνπ απνξξίπηεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ζ’ έλα απφ ηα
Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΚ, κπνξεί λα επαλαθαηαηεζεί γηα αμηνιφγεζε ζε
επφκελε πεξίνδν, γηα κία (1) κφλν θνξά.
7. Ο ειιεληθφο ή επξσπατθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζρεδίνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ
έξγνπ δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα ραξαθηεξηζκνχ
ηνπ έξγνπ σο ειιεληθνχ θαζψο θαη κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα ηεο
Δπξσπατθήο

χκβαζεο

Κηλεκαηνγξαθηθψλ

πκπαξαγσγψλ,

θαηά

πεξίπησζε.
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Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ σεδίυν
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ, εθαξκφδνληαη δχν θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ:
α) Καιιηηερληθά:
- δξακαηνπξγηθή αλάπηπμε
- ζεκαηηθή πξσηνηππία
- ραξαθηήξεο θαη δηάινγνη
- αθεγεκαηηθή δνκή/θαηλνηνκία
- πθνινγηθέο πξνζέζεηο θαη θηλεκαηνγξαθηθή άπνςε ηνπ ζθελνζέηε
- ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο θαιιηηερληθήο δπλακηθήο ηνπ ζρεδίνπ
(θσηνγξαθίεο, video θ.ιπ.)
- ηα πξνεγνχκελα έξγα ησλ δεκηνπξγψλ (ζελαξηνγξάθνο – ζθελνζέηεο)
- ηα πξνεγνχκελα έξγα ησλ βαζηθψλ θαιιηηερληθψλ ζπληειεζηψλ
β) Παξαγσγήο (ηερληθν-νηθνλνκηθά):
- εκπεηξία θαη πξνεγνχκελα έξγα ησλ παξαγσγψλ
- δηαθαηλφκελε δπλακηθή θπθινθνξίαο ηνπ έξγνπ
- επίπεδν ηεο ήδε εμαζθαιηζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη βαζκφο
δηαζθάιηζήο ηεο
Θεηηθά πξνζκεηξψληαη επίζεο:
-

Η ζπκκεηνρή ηνπ ζρεδίνπ ζην Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»

-

Η χπαξμε ζελαξηνγξάθνπ ή ζπλζελαξηνγξάθνπ σο δηαθξηηνχ κέινπο
ηεο νκάδαο παξαγσγήο

-

Η ζπλεξγαζία κε ηερληθφ αλαιπηή ζελαξίνπ ή ε ζπκκεηνρή ζε
εξγαζηήξην ζελαξίνπ.

-

Ο νξηζκφο εθηειεζηή παξαγσγνχ απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο
παξαγσγήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζθελνζέηεο ελφο έξγνπ είλαη θαη
παξαγσγφο ηνπ.
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Σπόπορ Υπημαηοδόηηζηρ
H ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ απφ ην ΔΚΚ
πξαγκαηνπνηείηαη έλαληη ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΚ ζηα έζνδα εθκεηαιιεχζεσο ηνπ
έξγνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν παξαγσγφο εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη ζην ΔΚΚ
πνζνζηφ επί ησλ εζφδσλ εθκεηαιιεχζεσο ηνπ έξγνπ, κε θάζε κέζν θαη ηξφπν,
αλάινγν πξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο
παξαγσγήο ηνπ έξγνπ. Η εθρψξεζε θαη κεηαβίβαζε απηή ηζρχεη γηα φινλ ηνλ
ρξφλν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Ο σο άλσ ηξφπνο ηζρχεη γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπ απνθιεηζηηθψο
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΚ.
ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ρξεκαηνδφηεζε παξαγσγήο έξγσλ απφ ην
ΔΚΚ είλαη ρακεινχ χςνπο, ζε πξνγξάκκαηα φπσο ην Πξφγξακκα Κηλήηξσλ γηα
Πξνζέιθπζε Ξέλσλ Παξαγσγψλ ζηελ Διιάδα θαη ην Πξφγξακκα Δλίζρπζεο
Οινθιεξσκέλνπ Έξγνπ, ε ρξεκαηνδφηεζε δχλαηαη λα ιακβάλεη ηε κνξθή
επηδφηεζεο.

ςμθυνηηικό σπημαηοδόηηζηρ παπαγυγήρ μεηαξύ ΔΚΚ και παπαγυγού
και καηαβολή ποζού σπημαηοδόηηζηρ
ε θάζε πεξίπησζε νξηζηηθήο έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο ζρεδίνπ,
ην ΔΚΚ ζπκβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε κε ηνλ παξαγσγφ ή ηνλ
εληεηαικέλν παξαγσγφ ηνπ έξγνπ.
Σν ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ΔΚΚ θαη παξαγσγνχ ζπληάζζεηαη θαη
ππνγξάθεηαη ην λσξίηεξν δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή έλαξμε
ησλ γπξηζκάησλ θαη φρη λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε ηνπ θχξηνπ φγθνπ
πξνεξγαζίαο γπξηζκάησλ, ηα νπνία νθείινπλ λα αξρίζνπλ πξηλ απφ ηε
ιήμε ηζρχνο ηεο πξνέγθξηζεο.
Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ παξαγσγφ ηνπ έξγνπ
γίλεηαη ζε δφζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα παξαγσγήο
ηνπ έξγνπ. Δάλ νη ηακεηαθέο ξνέο θαη νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ
ΔΚΚ δελ επηηξέπνπλ ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα
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παξαγσγήο, ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη θαηά ηξφπν
δηαθνξεηηθφ κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία ΔΚΚ θαη παξαγσγνχ.
Η ηειεπηαία δφζε αληηζηνηρεί ζην 20% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
θαηαβάιιεηαη ζηνλ παξαγσγφ κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ απνινγηζηηθνχ
θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ θαη ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην ΔΚΚ.
ε πεξίπησζε πνπ ν απνινγηζκφο θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ
ππνιείπεηαη ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο θαηά πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ηνπ 10%, ηφηε ε ηειεπηαία δφζε κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ
πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: πνζφ απνινγηζηηθήο δηαθνξάο (πέξαλ ηνπ
επηηξεπφκελνπ 10%)

επί (x) ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΚ ζηε

ρξεκαηνδφηεζε πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο.
Παράδειγμα :
Προϋπολογιζμός έργοσ

1.000.000 €

σμμεηοτή ΕΚΚ

300.000 € (30%)

Επιηρεπηό όριο απολογιζμού έργοσ

900.000 €

Απολογιζμός έργοσ

800.000 €

Ποζό απομείφζης ηελεσηαίας δόζης

30.000 € (100.000 x 30%)

Δάλ ε επηβαιιφκελε σο άλσ απνκείσζε ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο
ηειεπηαίαο δφζεο, ην ΔΚΚ δχλαηαη, αλαιφγσο ηνπ χςνπο θαη ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο ππεξβάζεσο απηήο επί ηνπ παξαρζέληνο έξγνπ, λα
δεηήζεη ηελ επηζηξνθή αληίζηνηρνπ πνζνχ απφ ηελ ήδε θαηαβιεζείζα
ρξεκαηνδφηεζε ή ηελ εθαξκνγή φζσλ άιισλ πξνβιέπεη ν λφκνο.
ην

ζπκθσλεηηθφ

ρξεκαηνδφηεζεο

ηεο

παξαγσγήο,

ην

νπνίν

ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ ΔΚΚ θαη ηνπ παξαγσγνχ, νξίδεηαη ζαθψο φηη
ην

πξντφλ

θάζε

θηλεκαηνγξαθηθήο

ή

πξφζζεηεο
ηειενπηηθήο

πξνπψιεζεο
ή

άιιεο

δηθαησκάησλ

εθκεηάιιεπζεο

πνπ

δηελεξγείηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ρξεκαηνδφηεζεο,
ζεσξείηαη έζνδν εθκεηάιιεπζεο επί ηνπ νπνίνπ ην ΔΚΚ δηαηεξεί ηα
δηθαηψκαηά ηνπ.
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Αποπεπάηυζη και Παπάδοζη Έπγος
Ακέζσο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν παξαγσγφο παξαδίδεη ζην ΔΚΚ
ηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε Πξφγξακκα παξαγσγήο σο παξαδνηέα ζην
ΔΚΚ θαη ην θφζηνο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ζην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο
παξαγσγήο ηνπ έξγνπ.
Πιένλ ησλ παξαδνηέσλ πιηθψλ, ν παξαγσγφο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη θαη
ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:


Οηθνλνκηθφ

απνινγηζκφ

θφζηνπο

παξαγσγήο

ζε

δηάζηεκα

φρη

κεγαιχηεξν ησλ πέληε κελψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ, κε ζρεηηθή
βεβαίσζε Οξθσηνχ Διεγθηή, γηα ηα Πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ηνλ έιεγρν
δηελεξγεί Οξθσηφο Διεγθηήο.


Οηθνλνκηθφ απνινγηζκφ παξαγσγήο θαη θσηνηππίεο παξαζηαηηθψλ ηνπ
ΚΒ ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ παξάδνζε
ηνπ έξγνπ, γηα ηα Πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ηνλ έιεγρν δηελεξγεί ην ΔΚΚ.



Ολνκαζηηθή

θαηάζηαζε

θαιιηηερληθνχ,

ηερληθνχ

θαη

βνεζεηηθνχ

πξνζσπηθνχ πνπ εξγάζηεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θαζψο θαη
βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ φηη γηα ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηνπο έρνπλ
θαηαβιεζεί νη αλάινγεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο φπσο νξίδεη ν Νφκνο.


Τπεχζπλε δήισζε παξαγσγνχ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεη φηη ην
πξνζσπηθφ πνπ εξγάζζεθε ζηε παξαγσγή πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη φηη έρνπλ εμνθιεζεί ή ξπζκηζζεί νη
νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην θαιιηηερληθφ θαη ηερληθφ
πξνζσπηθφ, ηα εξγαζηήξηα θαζψο θαη ν ΦΠΑ.

Δπιλέξιμερ Γαπάνερ Παπαγυγήρ Έπγος
Δπηιέμηκεο δαπάλεο παξαγσγήο ελφο έξγνπ θαηά ηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν είλαη
απηέο πνπ έρνπλ ηνλ ηχπν λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ, αλαθέξνπλ ην ζπγθεθξηκέλν
έξγν θαηά ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνχ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, θαη
αληαπνθξίλνληαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα:
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1. Έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην έξγν θαη είλαη απφιπηα δηαθξηηέο.
2. Έρνπλ δηελεξγεζεί εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ελδερφκελσλ
παξαηάζεσλ.
3. Η θαηεγνξία ή/θαη ην είδνο δαπάλεο πξνβιέπεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν απφ
ην ΔΚΚ πξνυπνινγηζκφ παξαγσγήο.
4. Γελ αθνξνχλ είδε ή ππεξεζίεο ή ακνηβέο πνπ έρνπλ, θαηά δήισζε ή κε
ζπκθσλεηηθφ,

πεξηιεθζεί

ζην

ρξεκαηνδνηηθφ

πιάλν

σο

θεθαιαηνπνηνχκελεο εηζθνξέο παξαγσγνχ.
5. Σν ππνζχλνιν θάζε θαηεγνξίαο δαπαλψλ δελ ππεξβαίλεη νχηε
ππνιείπεηαη ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο πνζνχ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν
ηνπ 20%. ε πεξίπησζε κεγαιχηεξεο απφθιηζεο ζε θάπνηα θαηεγνξία
δαπαλψλ, ν παξαγσγφο κπνξεί λα δεηήζεη έγθαηξα απφ ην ΔΚΚ, κε
πιήξσο αηηηνινγεκέλε έθζεζε, ηελ αλαγλψξηζε ηεο απφθιηζεο. ε θάζε
πεξίπησζε, νη απνθιίζεηο δαπαλψλ επί κέξνπο θαηεγνξηψλ δελ
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην αλψηαην φξην ηνπ 10% ηεο απνδεθηήο πξνο
ηα θάησ δηαθνξάο ηνπ απνινγηζηηθνχ απφ ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο
ηνπ έξγνπ.
6. Γαπάλεο

πνπ

αθνξνχλ

ζε

αγνξά

πλεπκαηηθψλ

δηθαησκάησλ

πξνυπάξρνληνο έξγνπ, ή κέξνπο έξγνπ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην ππφ
παξαγσγή έξγν, είλαη επηιέμηκεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ
ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θαη αληίζηνηρν παξαζηαηηθφ.
Όζνλ αθνξά ηα Πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ηνλ έιεγρν ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ
έξγνπ δηελεξγεί Οξθσηφο Διεγθηήο, γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ
παξαγσγήο ηνπ έξγνπ ν Οξθσηφο Διεγθηήο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο
Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΚ.
Σν ΔΚΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ επαλειέργνπ ηνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο
παξαγσγήο.
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Γ. ΓΙΑ ΣΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΚΚ ΚΑΙ ΔΡΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Όζνλ αθνξά ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ΔΚΚ θαη ΔΡΣ Πξνγξάκκαηα, νη
θάθεινη ζρεδίσλ ησλ έξγσλ θαηαηίζεληαη ζην ΔΚΚ, ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε
ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο θαη ππνγξάθεη ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο.
Η πξνεπηινγή ησλ ζρεδίσλ γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΔΚΚ.
Η αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ πεληακειή κεηθηή Δπηηξνπή
ησλ δχν θνξέσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ζρεδίσλ ζην Πξφγξακκα γηα Νένπο θελνζέηεο (1 ε ή
2ε ηαηλία), ε κεηθηή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξεηο εθπξνζψπνπο ηνπ
ΔΚΚ θαη δχν ηεο ΔΡΣ.
 Γηα

ηελ

αμηνιφγεζε

ζρεδίσλ

ζην

Πξφγξακκα

Παξαγσγήο

Κηλεκαηνγξαθηθψλ Έξγσλ Νηνθηκαληέξ, ε κεηθηή Δπηηξνπή απνηειείηαη
απφ δχν εθπξνζψπνπο ηνπ ΔΚΚ θαη ηξεηο ηεο ΔΡΣ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη αλσηέξσ γεληθνί φξνη γηα ηα Πξνγξάκκαηα
παξαγσγήο.
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