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Treść 
W niniejszej notatce zawarto krytyczną ocenę komponentu MEDIA 
programu „Kreatywna Europa” oraz przepisów dotyczących komponentu 
międzysektorowego odnoszącego się do sektora audiowizualnego. 
Przedstawiono w niej przepisy zaproponowane we wniosku dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie programu „Kreatywna Europa”, porównano je 
ze środkami przewidzianymi we wcześniejszych programach MEDIA i 
przeanalizowano planowane działania z uwzględnieniem głównych 
wyzwań stojących przed europejskim sektorem audiowizualnym. W 
notatce zawarto zalecenia polityczne, dzięki którym można będzie 
wprowadzić ulepszenia do zaproponowanego tekstu rozporządzenia i 
zapewnić skuteczne wsparcie.  
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WYKAZ SKRÓTÓW 
 
 

CCS Sektor kultury i sektor kreatywny 

EAO Europejskie Obserwatorium Audiowizualne 

KE Komisja Europejska 

UE Unia Europejska 

MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa  

VoD Wideo na żądanie 
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STRESZCZENIE 
 
W niniejszej notatce zawarto krytyczną ocenę komponentu MEDIA programu „Kreatywna 
Europa” oraz przepisów dotyczących komponentu międzysektorowego odnoszącego się do 
sektora audiowizualnego; notatka została sporządzona dla Komisji Kultury i Edukacji 
Parlamentu Europejskiego.  
 
Europejski sektor audiowizualny obejmujący sektory filmu, telewizji, gier wideo i 
multimediów wytwarza około 107,4 miliarda euro wartości dodanej rocznie i zatrudnia 1,2 
miliona ludzi (dane słoweńskiego biura MEDIA Desk). Szacuje się, że rynek rozrywki 
filmowej1 będzie się do 2013 r. rozrastał w tempie 3,4% rocznie w Europie Zachodniej i 
6,9% w Europie Wschodniej (PwC, 2009 r., s. 317). W sektorze tym dominują MŚP i 
mikroprzedsiębiorstwa, ale funkcjonuje w nim też kilka dużych, głównie amerykańskich 
zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw (KEA, 2005 r., s. 227). Silny sektor audiowizualny 
może skutecznie przyczynić się do realizacji idei europejskiej poprzez ugruntowanie 
tożsamości, umożliwienie wyrażania różnorodności kulturowej, a także poprzez 
przyśpieszenie rozwoju gospodarczego, integracji społecznej i innowacji.  
 
Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący programu „Kreatywna Europa” został 
przygotowany po to, aby pomóc sektorowi audiowizualnemu (i ogólnie sektorowi kultury i 
sektorowi kreatywnemu) w stawieniu czoła czterem głównym wyzwaniom:  
 
 rozdrobnieniu rynku: produkcja i dystrybucja dzieł audiowizualnych są w Europie ściśle 

powiązane z granicami kulturowymi i językowymi. Przyczynia się to do zachowania 
dużej różnorodności kulturowej, ale ogranicza transnarodowy obieg dzieł; 

 trudnościom napotykanym przez sektor kultury i sektor kreatywny, jeśli chodzi o 
dostęp do finansowania: przedsiębiorstwa działające w sektorze audiowizualnym mają 
trudności w pozyskiwaniu pożyczek, ponieważ nie są w stanie zaoferować 
zabezpieczenia (nieprzewidywalny popyt, niematerialny charakter aktywów, trudności 
w ocenie kreatywności, oryginalności, talentu itp.), a instytucje finansowe często nie 
dysponują fachową wiedzą w ocenianiu projektów audiowizualnych; 

 wpływowi globalizacji i digitalizacji: technologie cyfrowe i globalizacja wywierają presję 
na tradycyjne mechanizmy dystrybucji i modele biznesowe, co wymaga olbrzymich 
nakładów inwestycyjnych w celu nadążenia za rozwojem technologicznym i zachowania 
konkurencyjności; 

 brakowi porównywalnych danych: w sektorze audiowizualnym trudno jest pozyskiwać 
prywatnych inwestorów i kształtować politykę z wykorzystaniem faktów, ponieważ 
brakuje porównywalnych danych na temat europejskiego rynku audiowizualnego: jego 
uczestników oraz publiczności, a także obiegu europejskich dzieł audiowizualnych.  

 
Cele programu „Kreatywna Europa” obejmują wspieranie ochrony i propagowania 
różnorodności językowej i kulturowej Europy, a także wzmacnianie konkurencyjności 
sektora kultury i sektora kreatywnego po to, by promować inteligentny, trwały wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. Program składa się z trzech 
komponentów: komponentu Kultura, komponentu MEDIA (zastępującego obecne programy 
MEDIA i MEDIA Mundus), a także komponentu międzysektorowego obejmującego wspólne 
aspekty dwóch pierwszych komponentów.  
 

                                          
1  W tym dystrybucja kinowa, wypożyczalnie filmów wideo oraz sprzedaż detaliczna w internecie i poza nim. 
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KE zaproponowała zwiększenie budżetu o 37% w porównaniu z budżetem wcześniejszych 
programów (Kultura, MEDIA, MEDIA Mundus) do poziomu łącznego budżetu w wysokości 
1,8 miliarda euro na 7 lat, co oznaczałoby przeznaczenie 990 milionów euro na komponent 
MEDIA (wzrost o 28,6%).  
 

Komponent MEDIA 
 
W celu wzmacniania zdolności sektora i promowania transnarodowego obiegu europejskich 
dzieł audiowizualnych komponent MEDIA obejmuje następujące priorytety:  
 

 szkolenie i tworzenie sieci osób zawodowo związanych z sektorem audiowizualnym, 
ze szczególnym uwzględnieniem przystosowania się do digitalizacji; 

 budowanie potencjału podmiotów z sektora audiowizualnego w zakresie tworzenia 
większej liczby dzieł audiowizualnych przeznaczonych na rynki europejskie i 
transnarodowe; 

 ułatwienie koprodukcji na szczeblu europejskim i międzynarodowym; 

 rozwijanie wymiany gospodarczej między przedsiębiorstwami poprzez zapewnienie 
dostępu do rynków i narzędzi biznesowych podmiotom z sektora audiowizualnego, a 
także wspieranie promocji ich projektów na rynkach europejskich 
i międzynarodowych; 

 dystrybucja kinowa, w tym transnarodowy marketing, tworzenie marki, dystrybucja i 
pokazy projektów audiowizualnych; 

 transnarodowy marketing i dystrybucja za pośrednictwem platform internetowych; 

 zdobywanie publiczności oraz zwiększanie zainteresowania dziełami 
audiowizualnymi, w tym promocja, organizacja imprez, szerzenie wiedzy na temat 
dzieł sztuki filmowej, organizacja festiwali; 

 elastyczność nowych metod dystrybucji w celu usprawnienia tworzenia nowych 
modeli biznesowych. 

 
Komponent międzysektorowy 
 
W ramach komponentu międzysektorowego wprowadza się nowy instrument finansowy na 
rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego oraz środki wspierające transnarodową 
współpracę polityczną.  
 
Jest to instrument dłużny, na który planuje się przeznaczyć budżet w wysokości 200 
milionów euro i który jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora 
kultury i sektora kreatywnego. Zakłada się, że ma on częściowo pokryć ryzyko 
niewykonania zobowiązania ponoszone przez instytucje finansowe i że dzięki temu uda się 
pozyskać inwestycje w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w wysokości 1 miliarda euro 
(KE 2012 r., s. 13). Obejmuje on również działania ukierunkowane na budowanie 
potencjału w celu zapewnienia pośrednikom finansowym dodatkowej wiedzy fachowej 
umożliwiającej im ocenę ryzyka związanego z działalnością podmiotów w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym. Dostępne będą również programy budowania potencjału dla 
podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Programy te pomogą im 
w rozwijaniu odpowiednich umiejętności biznesowych i umiejętności w zakresie zbierania 
funduszy.  
 
Środki wspierające transnarodową współpracę polityczną są ukierunkowane na następujące 
działania: 
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 transnarodową wymianę doświadczeń dotyczących nowych modeli biznesowych i 
tworzenia sieci; 

 gromadzenie i analizę danych rynkowych oraz wspieranie Europejskiego 
Obserwatorium Audiowizualnego w celu wspomagania gromadzenia i analizy danych 
w sektorze kultury i sektorze kreatywnym; 

 testowanie nowych i międzysektorowych metod biznesowych w zakresie 
finansowania, dystrybucji i wyceny wartości pieniężnej twórczości;  

 organizację konferencji, seminariów i prowadzenie dialogu politycznego, między 
innymi na temat umiejętności korzystania z kultury i z mediów; 

 wspieranie nowo utworzonych sieci biur programu „Kreatywna Europa” (połączenie 
istniejących biur MEDIA Desk z punktami kontaktowymi ds. kultury).  
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Porównanie z poprzednimi programami 
 
Główne zmiany w stosunku do wcześniejszych programów – MEDIA 2007 i MEDIA Mundus – 
można podsumować w następujący sposób:  
 
Tabela: Program „Kreatywna Europa” i główne zmiany w stosunku do 
wcześniejszych programów 

Główne zmiany w stosunku 
do wcześniejszych 

programów 

Program „Kreatywna Europa” (komponent MEDIA i 
komponent międzysektorowy) 

Wspólny program ramowy 

– łączy wcześniejsze programy Kultura i MEDIA we 
wspólny program ramowy; 
– mniej sektorowe podejście, program jest przeznaczony 
dla „sektora kultury i sektora kreatywnego”; 
– utworzenie biur programu „Kreatywna Europa”;  
– główne cele takie same jak w przypadku wcześniejszych 
programów MEDIA; 
– w sektorze audiowizualnym wyraźnie uwzględniono gry 
wideo. 

 
Zwiększenie budżetu na 
komponent MEDIA 

990 mln euro (wzrost o 28,6%) 

Komponent międzysektorowy: 

Nowy instrument finansowy  
Fundusz gwarancyjny w wysokości 200 mln euro 
Program budowy potencjału 

Nowe środki wspierające  

– wsparcie dla EAO (wkład finansowy); 
– EAO ma gromadzić dane dotyczące sektora kultury i 
sektora kreatywnego; 
– specjalne wsparcie na rzecz organizacji konferencji, 
seminariów i prowadzenia dialogu politycznego. 

Komponent MEDIA: 

Priorytety zaczerpnięte z 
wcześniejszych programów 

– nabywanie i doskonalenie umiejętności; 
– wsparcie rozwoju sektora; 
– dystrybucja i skoncentrowanie się na platformach VoD; 
– promocja (imprezy i rynki); 
– międzynarodowa dystrybucja i promocja. 

Nowe priorytety 

– zdobywanie publiczności; 
– promowanie nowych modeli biznesowych poprzez: 

– elastyczne metody dystrybucji,  
– wspieranie działań innowacyjnych. 

Wcześniejsze priorytety 
nieuwzględnione w obecnym 
wniosku 

– rozpowszechnianie dziedzictwa audiowizualnego. 

Źródło: KEA European Affairs 
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Stanowisko branży w sprawie nowego programu dotyczącego 
sektora audiowizualnego 
 
Większość zainteresowanych stron z branży wypowiada się ogólnie pozytywnie na temat 
nowego komponentu MEDIA, lecz podkreśla pewne kwestie, które powinny zostać dodane 
lub zmienione, takie jak uwzględnienie większego wsparcia na rzecz eksperymentowania z 
modelami biznesowymi i dystrybucją za pośrednictwem nowych platform, wsparcie na rzecz 
ucyfrowienia kin i na rzecz dziedzictwa audiowizualnego oraz uwzględnienie innych 
formatów, takich jak cross-media i filmy krótkometrażowe. Wątpliwości wyrażane w 
odniesieniu do nowego instrumentu finansowego dotyczą niepewności co do kwalifikujących 
się pośredników finansowych (tylko banki, czy także pośrednicy wyspecjalizowani w 
obsłudze sektora audiowizualnego), a także obowiązujących opłat i oprocentowania. 
Pojawiają się także głosy wzywające do bardziej ukierunkowanego zdobywania 
publiczności, tj. dzieci i osób starszych. 
  
Ambitny program dopasowany do potrzeb branży 
 
Komponent MEDIA programu „Kreatywna Europa” można uznać za właściwą odpowiedź na 
potrzeby branży, ponieważ uwzględniono w nim najważniejsze wyzwania stojące przed 
sektorem, przewidziano zwiększenie budżetu na finansowanie mediów o 28,6% i 
kontynuuje się przedsiębranie tych środków wspierających z wcześniejszych programów, 
które się sprawdziły.  
 
Ponadto dzięki wprowadzeniu nowego instrumentu finansowego i działań w zakresie 
budowania potencjału komponent MEDIA zdecydowanie umożliwia rozwiązanie problemów 
sektora w zakresie uzyskiwania dostępu do finansowania. Niemniej jednak MŚP z 
mniejszych państw członkowskich, które mają szczególne trudności w uzyskaniu dostępu do 
finansowania, należy udostępnić pewną formę zabezpieczenia, aby dopilnować tego, by 
miały one równy dostęp do funduszu gwarancyjnego. Ważne jest również odpowiednie 
nagłośnienie istnienia takiego funduszu w całej UE.  
 
Bardzo dużą zaletą komponentu MEDIA jest jeszcze większe skoncentrowanie na 
technologiach cyfrowych. Niemniej jednak nie wspomina się w nim wyraźnie o wspieraniu 
wykorzystywania nowych formatów fabularnych ani o projektach ułatwiających uzyskiwanie 
licencji dotyczących praw online. Co do tego wciąż wydaje się, że założenia komponentu 
koncentrują się raczej na filmie i tradycyjnych sposobach dystrybucji filmów i nie są 
wystarczająco jasne w odniesieniu do ich całkowitego zakresu. 
 
Ponadto mimo że priorytetem programu jest zdobywanie publiczności, nie ma w nim mowy 
o konieczności poszerzania określonych kręgów odbiorców, takich jak dzieci i osoby starsze, 
ani nie wspomina się o konieczności pogłębiania umiejętności korzystania z mediów. W 
programie nie uwzględniono również wsparcia na rzecz dziedzictwa audiowizualnego. 
 

Zalecenia polityczne 
 
W celu zapewnienia tego, by sektor audiowizualny zyskał jak najskuteczniejsze wsparcie, 
można wskazać Parlamentowi Europejskiemu kilka zaleceń dotyczących ulepszenia tekstu 
rozporządzenia.  
 
Cele polityki: zapewnienie lepszej koordynacji systemów wspierania sektora 
kultury i sektora kreatywnego 
 
Mając na uwadze to, że istnieje wiele innych europejskich programów, z których 
przedstawiciele sektora mogą znacznie korzystać, należy określić, jak uzyskać 
komplementarność. Można to osiągnąć poprzez:  
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 konsultacje z jednostkami zarządzającymi programem „Kreatywna Europa” i z jego 
beneficjentami, dotyczące powiązanych inicjatyw, w celu zachęcenia przedsiębiorstw 
działających w sektorze audiowizualnym do czerpania korzyści z innych europejskich 
programów; 

 utworzenie ukierunkowanych kampanii informacyjnych dotyczących odpowiednich 
programów skierowanych do sektora audiowizualnego. 
 

Cele polityki: zapewnienie tego, by w ramach programu „Kreatywna Europa” jak 
najlepiej wykorzystać nowe technologie w tworzeniu, rozpowszechnianiu i 
udostępnianiu europejskich dzieł audiowizualnych 
 
Wsparcie w ramach programu przewidziane dla sektora audiowizualnego powinno w 
wyraźniejszy sposób koncentrować się na:  
 

 wykorzystaniu technologii cyfrowych w opracowywaniu nowych formatów treści;  
 wykorzystaniu technologii cyfrowych w dystrybucji i rozpowszechnianiu wszystkich 

rodzajów treści audiowizualnych za pośrednictwem nowych platform cyfrowych 
(smartfonów, tabletów, konsol do gier, komputerów osobistych itp.);  

 zapewnianiu wsparcia na rzecz innowacyjnych mechanizmów ułatwiających 
nabywanie praw i zarządzanie nimi w zakresie dystrybucji online, np. poprzez 
podejście zbiorowe lub agregatory praw i bazy danych.  

 
Cele polityki: zapewnienie MŚP działającym w sektorze audiowizualnym w UE 
lepszego dostępu do finansowania 
 
W celu zapewnienia tego, by sektor audiowizualny jak najwięcej zyskał dzięki 
zaproponowanemu nowemu instrumentowi finansowemu, można przedstawić kilka 
propozycji:  
 

 należy umożliwić dostęp do instrumentu określonym instytucjom inwestującym w 
media audiowizualne;  

 należy zapewnić dostęp do instrumentu we wszystkich państwach Unii Europejskiej, 
a w szczególności MŚP w mniejszych krajach, poprzez mechanizmy dopasowywania i 
tworzenia sieci między inwestorami a przedsiębiorstwami z mniejszych krajów;  

 należy zapewnić to, by z instrumentu mogło korzystać kilku pośredników 
finansowych z danego kraju, w tym specjaliści z danego sektora. 

 
Cele polityki: zwiększenie popytu poprzez zdobywanie publiczności i lepsze 
tworzenie marki 
 
Bardziej ukierunkowane priorytety i działania w celu uwzględniania potrzeb sektora w 
zakresie zwiększenia popytu należy opracować poprzez: 
 

 inicjatywy w zakresie zdobywania publiczności, koncentrujące się na dzieciach i 
ludziach młodych; 

 zapewnienie wsparcia na rzecz pogłębiania umiejętności korzystania z mediów, ale w 
inny sposób niż poprzez „organizację konferencji, seminariów i prowadzenie dialogu 
politycznego”;  

 skoncentrowanie się przede wszystkim na starszych odbiorcach, także w odniesieniu 
do umiejętności korzystania z mediów;  

 zapewnienie wsparcia na rzecz tworzenia napisów do europejskich filmów;  
 zapewnienie stworzenia marki europejskich produktów audiowizualnych, np. poprzez 

zachowanie logo MEDIA. 
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Cele polityki: zabezpieczenie i promowanie europejskiego dziedzictwa 
audiowizualnego 
 
W ramach programu „Kreatywna Europa” należy zapewnić wsparcie na rzecz: 
 

 archiwów audiowizualnych w celu digitalizacji dziedzictwa audiowizualnego;  
 rozpowszechnienia i obiegu dzieł składających się na europejskie dziedzictwo 

audiowizualne za pomocą wszystkich rodzajów platform cyfrowych. 


