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ARTICO 4: CONDICÒES DE ELEGIBILIDADE
4.1 Sào elegi'vcis projetos de filmes de longa-metragem, de qualquer gènero (ficgào,
animacao e documentàrio), realizados cm regime de coproducao no àmbito do Acordo
de coprodugào cinematogràfica celebrado entrc o Governo da Repùblica Italiana e o
Governo da Repùblica Federativa do Brasil cm vigor, com destinagào inicial ao
mercado de salas de exibigào, e cujas filmagens nào tenham sido iniciadas até o
momento da solicitagào do apoio.

4.2 Para se beneficiarem do apoio. os projetos devem contar com, ao menos, um
produlor com sede legai no Brasil e um produtor com sede legai na Italia.

4.3 Nào scrào pcrmitidas coproducòes exclusivamente "lìnanceiras**. ou que nào
tenham participacao tecnica e artistica proporcional ao acordo financeiro.

ARTIGO 5: SELECÀO DOS PROJETOS
5.1 A selecao dos projetos sera realizada por urna Comissào de Selegào, formada ud-
hoc por 04 (quatro) membros: 02 (dois) representantes brasileiros indicados pela
ANCINE e 02 (dois) representantes italianos designados pela DGC/MiBACT.

5.2 A Comissào de Selccào realizarà urna anàlise comparativa das inscricóes
aprcsentadas, com base nos seguintes critérios:
a) qualidade tecnica e artistica do projeto;
b) nfvcl de participagào artistico e tecnica dos coprodutores minoritàrios;
c) o potencial do projeto para promovcr as rclacòes culturais entre os dois paises.

•

ARTIGO 6: DESPESAS ELEGIVEIS
Os apoios deverào ser utilizados exclusivamente para cobrir os custos de producào dos
projetos selecionados.

ARTIGO 7: LITÌGIOS
7.1 As Partes acordam cm resolver amigavelmente qualquer litigio que possa surgir
a parlir da interpretacjio do presente protocolo.

ARTIGO 8: REVOGACÀO
O presente Protocolo substitui o Protocolo de Cooperacelo entre o Ministcrio de Bens e
Atividades Culturais e do Turismo - Diregào Geral do Cinema, da Repùblica Italiana, e
a ANCINE, Agéncia Nacional do Cinema, da Repùblica Federativa do Brasil, celebrando
cm 20 de novembre) de 2014.




