Magyar Eurimages Képviselet

Az Európa Tanács 1988. októberében hozta létre az európai koprodukciók gyártását és
forgalmazását támogató alapját, az Eurimages. A szervezet létrehozásának célja elősegíteni az
európai filmgyártás fejlődését, az európai alkotások bemutatását és a szakemberek közötti
együttműködést.
Magyarország 1990. január elsején – még Európa Tanácsi tagsága elnyerése előtt csatlakozott az Eurimages-hoz, amely azóta több mint száz magyar részvételű koprodukció
gyártását és több száz
európai film magyarországi forgalmazását
támogatta.
Az Eurimages-nak az alapításkor tizenkét ország volt a tagja: Belgium, Ciprus, Dánia,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svédország. Azóta további huszonnégy ország: Albánia, Ausztria,
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észtország, Finnország, Horvátország, Írország,
Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Norvégia, Románia,
Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Svájc, Törökország, Oroszország és Grúzia csatlakozott az
alaphoz.
Az Eurimages irányító testülete az Igazgató Tanács , amelybe miden tagország egy tagot
delegálhat. Ezek a képviselők általában az adott ország és Európa filmiparát jól ismerő, mind
filmdramaturgiai mind -finanszírozási felkészültséggel rendelkező szakemberek. Az Igazgató
Tanács határozza meg a szervezet irányelveit, a támogatások odaítélésének feltételeit valamint
– független külső szakértők és szakmai bizottságok ajánlásai alapján - dönt a támogatandó
pályázatokról. Az Igazgató Tanács évente négy alkalommal ül össze, az ülések közötti
időszakokban az
Elnök és a Titkárság
biztosítja a szervezet tevékenyégének folytonosságát. Az Eurimages bevételei a tagországok
által befizetett tagdíjakból (kb. 90%) és az odaítélt kölcsönök visszafizetéséből (kb. 10%)
származnak. Az alap költségvetése kb. évi 20 millió €, amelynek kb. 85%-át koprodukciók
gyártásának támogatására fordítja. A strasbourgi Titkárság működési költsége az éves
költségvetés kb. 11%-a.
Az Eurimages munkanyelvei az angol és a francia, a pályázatokat is ezeken a nyelveken
fogadjuk el. Az alap működéséről, támogatásairól minden lényeges információ megtalálható
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központi, Európa Tanácsi honlapunkon: www.coe.int/eurimages

Elérhetőség:
Magyar Eurimages Képviselet
Bereczki Csaba Eurimages képviselő
c/o Magyar Filmunió
Magyar Nemzeti Filmalap
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
T: 351-77-60, 351-77-61
F: 352-67-34
@ bereczki.csaba(at)filmalap.hu
Ügyfélfogadás: előzetes egyeztetés alapján
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