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A Kreatív Európa a kulturális, kreatív és audiovizuális ágazatok támogatására irányuló 
európai program, amely a 2013 végén lezárult MEDIA, MEDIA Mundus és Kultúra 
programok folytatása.

A program teljes költségvetése a 2014-2020 közötti idôszakra 1,46 milliárd euró, amely 
a korábbi programokhoz viszonyítva 9%-os növekedést jelent.

A program átfogó célkitûzése az európai kulturális sokszínûség és örökség elômozdí-
tása, illetve a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének növelése.

Az ágazatokat érintô kérdések megválaszolása céljából négy célkitûzést jelöltünk meg:

• Az ágazatok nemzetközi szintû mûködési képességének támogatása.

• A mûvek és szakemberek mobilitásának ösztönzése, új közönség elé juttatása.

• A pénzügyi kapacitások megszilárdítása, különös tekintettel a kis- és középvállalatokra 
és szervezetekre.

• A nemzetközi politikai együttmûködés elômozdítása az eljárásmódok kialakításában, 
az innováció, a közönségfejlesztés és az új kereskedelmi modellek létrehozásában.

A Kreatív Európa program legalább 250 000 mûvész és kulturális szakember,  
2 000 mozi, 800 film és 4 500 könyvfordítás részére nyújt finanszírozást. Ezenfelül 
létrehoz egy új pénzügyi garanciaeszközt, melynek segítségével a kisméretû kulturális  
és kreatív vállalkozások összesen mintegy 750 millió euró összegû bankhitelhez  
juthatnak. 
A Kreatív Európa program a kulturális és audiovizuális ágazatokat már több mint 
húsz éve támogató Kultúra és MEDIA programok tapasztalataira és sikereire épít. 
Az új program két alprogramot tartalmaz: a Kultúra alprogram az elôadó- és vizuális 
mûvészeteknek, a kulturális örökség megôrzésének és más hasonló területeknek ad 
támogatást, a MEDIA alprogram pedig a moziknak és az audiovizuális ágazatnak nyújt 
finanszírozást. A szakpolitikai együttmûködést, a horizontális intézkedéseket és az új 
pénzügyi garanciaeszközt egy új, kulturális-kreatív ág fogja támogatni, amely 2016-ban 
lép életbe.

A program keretében valamennyi pályázati jelentkezés online formában történik.

A pályázóknak az elsô jelentkezést megelôzôen regisztrálniuk kell az Európai Bizottság 
Pályázói Portálján (Participant Portal), de ezt a regisztrációt csak egyszer szükséges 
elvégezni. Errôl bôvebben a kiadvány végén olvashat.



MEDIA alprogram

Az audiovizuális és filmipari ágazatokat érintô MEDIA alprogram részesedése a teljes  
költségvetésbôl 56%, azaz 818 millió euró.

A Kreatív Európa programon belül az audiovizuális ágazatra összpontosító  
MEDIA alprogram a korábbi MEDIA Program (2007-2013) és a MEDIA Mundus 
(2011-2013) továbbfejlesztett változata.

A MEDIA alprogram támogatási területei:

• Gyártás-elôkészítés – Egyedi projektek • Képzés   

• Gyártás-elôkészítés – Csomagtervek   • Piaci hozzáférés

• Videojátékok fejlesztése • Nemzetközi koprodukciós alapok

• Televíziós mûsorgyártás • Fesztiválok

• Szelektív mozi forgalmazás • Közönségépítés

• Automatikus mozi forgalmazás • Mozi hálózatok  

• Forgalmazói ügynökségek • Online forgalmazás (VOD)
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Timbuktu R.: Abderrahmane Sissako 
Automatikus forgalmazás: 246 879 EUR
Szelektív forgalmazás:  292 000 EUR

A három ágazat



  Ifjúság (La Giovinezza) R.: Paolo Sorrentino 
Automatikus forgalmazás: 230 234 EUR
Forgalmazói ügynökségek: 29 661 EUR

KULTÚRA alprogram

A kreatív és kulturális ágazatokat érintô Kultúra alprogram részesedése a teljes  
költségvetésbôl 31%, azaz 454,8 millió euró a 2020-ig terjedô idôszakban.
Az alprogramon belül több figyelmet szentelnek a kapacitásépítésnek és a nemzetek 
közötti áramlásnak. Ez utóbbiba tartoznak a nemzetközi turnék is. Széleskörû, új 
európai platformok jönnek létre, a könyvkiadók pedig az irodalmi mûvek fordítására 
és a promóciós kampányok elôsegítésére több stratégiai támogatáscsomagot kapnak.
A kulturális területen támogatást kapnak továbbá a nemzetközi hálózatok erôsíté-
sére, az alkotások nemzetközi forgalmának elômozdítására irányuló projektek.

A 2014-2020-as idôszakban az alprogramon belül négy területre lehet 
pályázatot benyújtani:

• Európai együttmûködési projektek

• Európai platformok

• Európa hálózatok

• Mûfordítási projektek

A Kultúra alprogram a négy területen felül speciális területeket is támo-
gat, melyek a következôk:

• Európa Kulturális Fôvárosa program

• Európai Örökség cím, 

• Európai Örökség Napok (Magyarországon: Kulturális Örökség Napjai), 
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• Európai díjak (az EU Kulturális Öröksége díj/Europa Nostra-díj, az EU kortárs  
 építészeti díja, az EU irodalmi díja, a European Border Breakers díj és az EU  
 MEDIA-díja) 

• Nemzetközi szervezetekkel (például: Európa Tanács, UNESCO) történô  
 együttmûködések finanszírozása

Szektorokon átívelô ágazat

A szektorközi, vagy más néven kulturális-kreatív ág két részre oszlik (költségvetési 
részesedése 13%, azaz 190 millió euró):

• Egyrészt ez az ágazat fogja finanszírozni annak a 121 millió eurós pénzügyi 
garancia-alapnak a felállítását 2016-tól, amelyet az Európai Befektetési Alap  
fog kezelni. A garanciaeszköz elsôdleges célja, hogy megkönnyítse a kisméretû 

 kulturális és kreatív vállalkozások banki hitelekhez jutását. Teszi ezt azzal,  
hogy a hitelportfóliókat elkészítô pénzügyi közvetítôknek hitelkockázat elleni 
fedezetet nyújt. A helyesebb kockázatelemzés érdekében pedig támogatja 

 a kapacitás/szakértelem kiépítését.

• Az ág második része a következô területek támogatására tervez intézke-
déseket: nemzetközi szakpolitikai együttmûködés/tapasztalatcsere a dön-
téshozók és egyéb szereplôk között; a közönségépítés és az üzleti modellek  
új megközelítései; kulturális ismeretek és médiamûveltség; adatgyûjtés.

Délibáb (Mirage) R.: Hajdu Szabolcs
Gyártás-elôkészítés - Egyedi projektek: 60 000 EUR
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Kreatív Európa

2014-2020

Pénzügyi garanciaeszköz (2016-tól)

Piackutatás, oktatás, információs irodák, stb.

13%Szektorközi ág

56% 31%KultúraMEDIA

 Káin gyermekei (Cain’s Children) R.: Gerô Marcell
Gyártás-elôkészítés - Egyedi projektek: 30 000 EUR
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Az audiovizuális ágazat megerôsítése:

• A készség- és hálózatfejlesztés támogatása, különös tekintettel a digitális  
technológiák területén azzal a céllal, hogy az ágazat képes legyen alkalmazkodni  
a piac változó igényeihez.

• A pályázók támogatása az európai és azon túli piacokon sikeresnek ígérkezô 
audiovizuális mûvek létrehozásában, illetve az európai és nemzetközi  
koprodukciók ösztönzése, beleértve a televíziós mûsorsugárzókat is.

• A vállalkozások közötti csere elômozdítása, a producerek támogatása  
a piaci hozzáférés területén, illetve abban, hogy projektjeiket a fenti piacokon 
láthatóvá tegyék.

A nemzetközi forgalmazás elômozdítása

• A filmforgalmazás támogatása nemzetközi marketing tevékenység, brand-építés,  
audiovizuális mûvek forgalmazása és vetítése révén.

• A marketing és a nemzetközi forgalmazás promóciója online platformokon 
keresztül.

• A közönségfejlesztés javítása, a közönség érdeklôdésének stimulálása promóció, 
speciális rendezvények, a médiával kapcsolatos ismeretterjesztés és fesztiválok 
segítségével.

•  Új, rugalmas forgalmazási modellek promóciója új üzleti modellek ösztönzése 
céljából.

A MEDIA alprogram prioritásai

1001 gramm (1001 Gram) R.: Bent Hamer
Forgalmazói ügynökségek 83 117 EUR
Automatikus forgalmazás: 57 000 EUR
Szelektív forgalmazás: 367 400 EUR
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Támogatási formák

Produceri  
támogatások

Gyártás- 
előkészítés 

(Egyedi projektek) 

Gyártás- 
előkészítésés 

(Csomagtervek)

Videojátékok  
fejlesztése

Televíziós  
műsorgyártás

Forgalmazás

Szelektív mozi  
forgalmazás

Automatikus  
mozi  

forgalmazás

Forgalmazói  
ügynökségek

Online  
forgalmazás 

(VOD)

Képzés  
és hálózatok

Képzés

Piaci 
hozzáférés

Nemzetközi  
koprodukciós 

alapok

Közönség

Fesztiválok

Közönség- 
építés

Mozi  
hálózatok

 Egy galamb leült egy ágra, hogy tûnôdjön a létezésrôl 
(En duva satt på en gren och funderade på tillvaron) R.: Roy Andersson

Automatikus forgalmazás:  14 117 EUR
Szelektív forgalmazás:  500 600 EUR
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Két nap, egy éjszaka (Deux jours, une nuit) R.: Luc Dardenne,  Jean-Pierre Dardenne
i2i Audiovisual: 50 000 EUR, Automatikus forgalmazás: 289 147 EUR
Szelektív forgalmazás: 662 800 EUR

PRODUCERI TÁMOGATÁSOK

Gyártás-elôkészítés – Egyedi projektek

Kik pályázhatnak?

Független gyártó vállalatok, melyek estében a cégbejegyzés legalább  
12 hónapja történt. 

Támogatás az alábbi kategóriákra igényelhetô:

• Mozi bemutatásra szánt, min. 60 perces játékfilmek, animációk és kreatív  
dokumentumfilmek

• Televízióra szánt, min. 90 perces játékfilmek, min. 24 perces animációs filmek  
és min. 50 perces kreatív dokumentumfilmek

• Különféle digitális platformokra szánt, minimum 90 perces játékfilmek,  
minimum 24 perces animációs filmek és minimum 50 perces kreatív  
dokumentumfilmek  
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Fácángyilkosok (Fasandræberne) R.: Mikkel Nørgaard
Szelektív forgalmazás: 374 600 EUR

Támogatás összege:

Gyártás-elôkészítési támogatások esetében csak fix összegekre (lump sum) lehet 
pályázni!

• Animáció: 60 000 EUR

• Kreatív dokumentumfilm: 25 000 EUR

• Játékfilm: 50 000 EUR / 30 000 EUR (a film költségvetésétôl függôen)

Egyéb tudnivalók:

• A pályázati jelentkezéseket legkésôbb nyolc hónappal azelôtt lehet benyújtani, 
hogy a gyártási fázis megkezdôdik.

• A finanszírozás a forgalmazási platformtól függetlenül rendelkezésre áll  
(akár hagyományos, akár digitális platformon történik a forgalmazás).

• Automatikus pontokat kaphatnak a fiatal közönséget célzó projektek, az ala-
csony gyártási kapacitással rendelkezô országokból pályázó vállalatok, valamint 
az olyan projektek, amelyeknek koproducere olyan országból származik, 
amelynek hivatalos nyelve eltér a pályázó cég országának hivatalos nyelvétôl.
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Fehér isten (White God) R.: Mundruczó Kornél
Automatikus forgalmazás: 406 300 EUR
Szelektív forgalmazás: 8 500 EUR

Gyártás-elôkészítés – Csomagtervek

Kik pályázhatnak?

Legalább 36 hónapja bejegyzett, nagyobb, nemzetközi tapasztalattal rendelkezô film-
gyártó cégek pályázhatnak csomagtervvel, melyeknek megvan a pénzügyi kapacitásuk, 
hogy egyidejûleg több (3-5) projekt fejlesztését végezzék. 

Támogatás az alábbi kategóriákra igényelhetô:

• Mozi bemutatásra szánt, min. 60 perces játékfilmek, animációk és kreatív 
dokumentumfilmek

• Televízióra szánt, min. 90 perces játékfilmek, min. 24 perces animációs filmek  
és min. 50 perces kreatív dokumentumfilmek

• Digitális platformokra szánt, filmekhez kapcsolódó kereskedelmi célú digitális 
tartalom

Támogatás összege csomagtervek (3-5 projekt) esetében: 

70 000 – 200 000 EUR között

Csak dokumentumfilmeket tartalmazó csomag esetében max. 150 000 EUR 
Projektenként 10 000 és 60 000 EUR között 

Egyéb tudnivalók:

• A pályázati jelentkezéseket az érdemi forgatás megkezdése elôtt nyolc hónappal 
azelôtt lehet benyújtani.

• A finanszírozás a forgalmazási platformtól függetlenül rendelkezésre áll (akár 
hagyományos, akár digitális platformon történik a forgalmazás).

12



 20.000 nap a Földön (20,000 Days on Earth) R.: Iain Forsyth, Jane Pollard
Automatikus forgalmazás: 2 097 EUR

Szelektív forgalmazás: 376 600 EUR

• A gyártás-elôkészítési támogatásának felsô határa most 200 000 euró (illetve 
150 000 euró a csak dokumentumfilmeket tartalmazó csomagtervek esetében), 
a projektenkénti limit 60 000 euró, illetve a teljes gyártás-elôkészítési  
költségvetés 50 százaléka.

• Automatikus pontokat kaphatnak a fiatal közönséget célzó projektek, az ala- 
csony gyártási kapacitással rendelkezô országokból pályázó vállalatok, valamint 
az olyan projektek, amelyeknek koproducere olyan országból származik,  
amelynek hivatalos nyelve eltér a pályázó cég országának hivatalos nyelvétôl.
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Videojátékok fejlesztése 

Kik pályázhatnak?

Megfelelô tapasztalattal rendelkezô európai videojáték-gyártó és fejlesztô vállalatok.

Támogatás mértéke:

• Koncepciófejlesztésre 10 000 és 50 000 EUR közötti összeg igényelhetô

•  Projektfejlesztésre 10 000 és 150 000 EUR közötti összeg kérhetô

Egy adott videojáték esetében a koncepció- és a projektfejlesztési támogatás  
nem vonható össze.    

A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a lehet.

Zero R.: Nemes Gyula
Gyártás-elôkészítés - Egyedi projektek: 25 000 EUR
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 Csajkor (Bande de filles) R.: Céline Sciamma
Automatikus forgalmazás: 2 000 EUR

Szelektív forgalmazás: 184 700 EUR

Televíziós mûsorgyártás 

Kik pályázhatnak?

Független gyártó vállalatok, melyek estében a cégbejegyzés legalább 36 hónapja történt. 

• Minimum 3 különbözô európai országbeli mûsorsugárzó cég részvétele szükséges, 
koprodukció, vagy elôvásárlás formájában

A Televíziós mûsorgyártás támogatási forma célja az, hogy az európai és nemzetközi 
piacra szánt sokféle, magas színvonalú audiovizuális projekt gyártását és sugárzását  
ösztönözze. 

Támogatás az alábbi kategóriákra kérhetô:

Televízióra szánt játékfilmek (min. 90 perc)

Televízióra szánt animációs filmek (min. 24 perc) 

Televízióra szánt kreatív dokumentumfilmek (min. 50 perc) 

Játékfilm-sorozatok esetében a folytatás, vagy a második és harmadik évad is támogatható.
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Támogatás mértéke:

•  Játékfilmek és animációk: max. 500 000 EUR, vagy az elszámolható  
költségek 12,5%-a

•  Legalább 10 M EUR-s költségvetésû koprodukciós TV dráma sorozatok esetében  
akár 1 M EUR támogatás is igényelhetô

•  Kreatív dokumentumfilmek: max. 300 000 EUR, vagy az elszámolható  
költségek 20%-a

Egyéb tudnivalók:

• A támogatás maximális összege a legalább 10 millió eurós költségvetésû  
koprodukciós tévéjátékok esetében 1 millió euróra emelkedett  
(min. idôtartam 6x45’).

• Most támogathatóak a drámasorozatok második és harmadik évadjai  
és a folytatások is.

• A mûsorsugárzó nem lehet a mû többségi koproducere, illetve részesedése  
nem haladhatja meg a produkció teljes finanszírozásának 70 százalékát.

• A támogatásra kiválasztott projektek esetében az elsô kifizetés a támogatási összeg 
60 százaléka lesz, a jelentések száma pedig háromról kettôre csökkent.

• 5 és 10 közötti bónuszpont adható a fiatal közönség számára készült  
projekteknek.

Julie kisasszony (Miss Julie) R.: Liv Ullmann
Automatikus forgalmazás: 17 700 EUR
Szelektív forgalmazás: 351 500 EUR
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Az utolsó éjszaka Párizsban (Diplomatie) R.: Volker Schlöndorff
Automatikus forgalmazás: 20 000 EUR

Szelektív forgalmazás: 69 700 EUR

FORGALMAZÁS

Szelektív mozi forgalmazás

Kik pályázhatnak?

Csak olyan európai mozi forgalmazókból álló csoportosulások támogathatók, 
melyekben a pályázó koordinátor (a film forgalmazói ügynöke) mellett legalább hét, 
különbözô országban mûködô forgalmazó vesz részt, melyek egy vagy több európai, nem 
nemzeti film forgalmazására pályáznak. 

Támogatás a legalább 60 perc hosszúságú játékfilmekre, kreatív dokumentumfilmekre, 
vagy animációs filmekre igényelhetô.

A Szelektív támogatási forma arra ösztönzi az európai forgalmazói csoportokat, 
hogy invesztáljanak a nem hazai európai filmek promóciójába, segítséget nyújtva 
a fenti csoportoknak a kópia- és reklámozási költségek finanszírozásához. 

Egyéb tudnivalók:

• A 10 millió eurót meghaladó költségvetésû német, francia, spanyol  
és angol filmek nem támogathatóak. Ezek a költségvetési korlátozások  
nem vonatkoznak az egyéb országokból származó filmekre.

• A digitális forgalmazás is támogatható, amennyiben a minôség eléri az 1,3K-t.

• A pályázó csoportokban legalább hét forgalmazónak kell részt vennie.

• A pályázatokat nemzetközi forgalmazási ügynöknek kell koordinálnia.

• Francia, spanyol, német, olasz és Egyesült Királyság-beli forgalmazók  
a jövôben már nem csatlakozhatnak egy már létezô kedvezményezett  
csoporthoz egy késôbbi határidôs idôpontban.
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• Bónuszpont rendszer: a csoportban minden egyes forgalmazóért egy  
pont jár, egy bónuszpont jár minden egyes forgalmazóért, amely potenciális  
pénzalapot hozott létre az Automatikus támogatási mechanizmusban, két  
bónuszpont jár az alacsony gyártási kapacitású országokból származó  
filmekért.

• Automatikusan kiválasztásra kerül (az animációs filmeken kívül) az a 12 év 
alatti közönséget célzó film, amely a legmagasabb pontszámot éri el.

• Átalányösszegû támogatást ítélnek meg, a forgalomba hozatal országának  
és méretének függvényében. Az adott országnak és a forgalomba hozatal 
nagyságrendjének megfelelô átalányösszeg kerül megállapításra, amelyet  
a forgalomba hozatal legszélesebb pontján lefedett vetítôhelyek maximális 
száma alapján számszerûsítenek.

A föld sója (The Salt of the Earth) R.: Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders
Automatikus forgalmazás: 28 200 EUR
Szelektív forgalmazás:  416 800 EUR
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Tízezer km (10.000 Km) R.: Carlos Marques-Marcet
Gyártás-elôkészítés - Egyedi projektek: 22 000 EUR

Automatikus mozi forgalmazás

Kik pályázhatnak?

Európai mozi forgalmazó vállalatok.

Támogatás a legalább 60 perc hosszúságú játékfilmekre, kreatív dokumentumfilmekre, 
vagy animációs filmekre igényelhetô.

Az Automatikus mozi forgalmazási támogatás két fázisban 
történik:

1. Létrehozási szakasz: 

Egy potenciális pénzalap létrehozása, melyet egy referencia idôszak alatt  
a MEDIA alprogramban részt vevô országokban európai, nem nemzeti filmekre  
eladott mozijegyek alapján számítanak ki.

2. Újra-befektetési szakasz: 

A létrehozott potenciális pénzalapot újra be kell fektetni a következôkbe:

•  Új, európai, nem nemzeti filmek koprodukciójába

• Új, európai, nem nemzeti filmek forgalmazási jogainak megszerzésébe  
(minimál garancia által);
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Tititá R.: Almási Tamás
Gyártás-elôkészítés - Egyedi projektek: 25 000 EUR

•  új, európai, nem nemzeti filmek bemutatási költségeibe (kópiák másolása,  
szinkronizálása és feliratozása), valamint promóciós és reklámköltségeibe.

Az Automatikus támogatási mechanizmus célja az, hogy arra ösztönözze az európai 
forgalmazókat, hogy invesztáljanak a nem hazai európai filmek forgalmazásába vagy 
koprodukciójába. Az odaítélt összeg kiszámítása a forgalmazó által az utolsó naptári 
évben forgalomba hozott, nem hazai európai filmekre eladott belépôjegyek száma 
alapján történik. A támogatási összeget újra be kell fektetni nem hazai európai filmek 
koprodukciójába, vagy ezek forgalmazásába, akár minimál garanciák vagy általános 
forgalomba hozatali promóciós költségek révén.

Egyéb tudnivalók:

• Az újra-befektetési fázis számítása augusztustól augusztusig történik,  
 az októbertôl októberig tartó idôszak helyett.

• A digitális forgalmazás is támogatható, amennyiben a minôség eléri az 1,3K-t.
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Szerelem (Love) R.: Gaspar Noé
Automatikus forgalmazás

Forgalmazói ügynökségek

A Forgalmazói ügynökségeket célzó támogatás  
két fázisban történik:

1. Létrehozási szakasz: 

Egy potenciális pénzalap létrehozása, melyet a pályázatra jogosult forgalmazói 
ügynökségeknek egy referencia idôszak alatt az európai piacon nyújtott 
teljesítményük alapján számítanak ki.

2. Újra-befektetési szakasz: 

A potenciális pénzalap újra-befektetése a következôkbe lehetséges:
• Új, európai, nem nemzeti filmek nemzetközi kereskedelmi jogaira vonatkozó 

minimum garanciák, vagy elôlegek;

• Új, európai, nem nemzeti filmek promóciós, marketing és reklámköltségei. 
Támogatás a legalább 60 perc hosszúságú játékfilmekre, kreatív dokumentum-
filmekre, vagy animációs filmekre igényelhetô.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 60%-a lehet.

Egyéb tudnivalók:

• Átdolgozásra került a szempontrendszer azzal a céllal, hogy megkönnyítsék 
a kisebb piaci szereplôk támogatáshoz való hozzáférését.

• Az újra-befektetési fázisban megnövelték a társfinanszírozási szinteket, 
hogy ösztönözzék a gyártást megelôzô befektetést.
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Havannai éjszaka (Retour à Ithaque) R.: Laurent Cantet
Szelektív forgalmazás:  269 800 EUR
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Online forgalmazás (VOD)

Kik pályázhatnak?

Európai magánvállatok, non-profit szervezetek, szövetségek, alapítványok,  
önkormányzatok. Magánszemélyek nem pályázhatnak.

Az Online forgalmazás támogatási forma az alábbiak részére  
nyújt támogatást:

• Európai VOD (video on demand) szolgáltatások, amelyeknek célja az európai audio- 
vizuális mûvek jelenlétének, láthatóságának és globális közönségének növelése;

• Olyan digitális csomagok összeállítása és létrehozása, amely elôsegíti az európai 
filmek kereskedelmi hasznosítását az olyan országokban nyújtott VOD  
szolgáltatásokon keresztül, amely országokban a fenti mûvek nem elérhetôk;

• Olyan projektek, amelyek európai filmek egyidejû, illetve majdnem egyidejû  
forgalomba hozatalával kísérleteznek a forgalmazási platformok széles válasz-
tékának felhasználásával (fesztiválok, filmszínházak, DVD, VOD szolgáltatások, 
televíziós csatornák, stb.), illetve számos európai területen.



A küzdôk (Les Combattants) R.: Thomas Cailley
Szelektív forgalmazás: 322 600 EUR

KÉPZÉS ÉS HÁLÓZATOK

Képzés 

Kik pályázhatnak?

Európai magánvállatok, non-profit szervezetek, szövetségek, alapítványok,  
önkormányzatok. 

A pályázásra jogosult képzési programok a következô területeket érinthetik:

• Közönségépítés, marketing, forgalmazás és mozi bemutatás;
• Pénzügyi, jogi és kereskedelmi menedzsment;

• Filmalkotások fejlesztése és gyártása;

• A digitális átállásban rejlô lehetôségek és kihívások.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 60%-a lehet,  
illetve bizonyos speciális esetekben akár 75%-ot is elérheti. 

Egyéb tudnivalók:

A MEDIA Mundus megszûnésével, pontosabban a Kreatív Európa Programba 
történô beágyazódásával a következô változások léptek életbe:

• A támogatott képzési programok résztvevôinek 20%-a érkezhet olyan 
országokból, amelyek nem vesznek részt a MEDIA alprogramban

• Az olyan tréning programokon, amelyek kifejezetten az európai és Európán 
kívüli filmes  szakemberek együttmûködésére törekszik, akár 50% lehet  
azoknak a résztvevôknek az aránya, akik nem MEDIA országokból  
érkeznek. Az ilyen tréning programok legfeljebb 20%-át tehetik ki  
az összes támogatott képzésnek.

• A korábban Szakmai alapképzés néven futó program némi  
változtatásokkal átkerült az ERASMUS+ Programhoz.
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Phoenix bár (Phoenix) R.: Christian Petzold
Automatikus forgalmazás: 49 994 EUR
Szelektív forgalmazás: 338 100 EUR

Piaci hozzáférés

Kik pályázhatnak?

Európai magánvállatok, non-profit szervezetek, szövetségek, alapítványok,  
önkormányzatok. Magánszemélyek nem pályázhatnak.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

• Európai filmes szakemberek hozzáférése audiovizuális vásárokhoz

• Online eszközök (adatbázisok, hálózatok) kifejlesztése a filmes szakemberek 
számára

• Közös európai promóciós tevékenységek

Ez a pályázati forma az audiovizuális vásárok, pitching fórumok, koprodukciós  
találkozók és filmes adatbázisok létrehozását támogatja.
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Az új barátnő (Une nouvelle amie) R.: François Ozon
Automatikus forgalmazás: 40 000 EUR

Szelektív forgalmazás: 338 800 EUR

Nemzetközi koprodukciós alapok

A Kreatív Európa Program keretében a nemzetközi koprodukciós alapok is 
pályázhatnak MEDIA alapból történô támogatásért abból a célból, hogy  
támogatásuk kiterjedjen a korábban támogatásra nem alkalmas országokból 
származó kedvezményezettekre is. 

Kik pályázhatnak?

Legalább 12 hónapja bejegyzett európai koprodukciós alapok, melyeknek fô 
tevékenysége a nemzetközi koprodukciók támogatása.

Támogatható tevékenységek:

•  Olyan koprodukciós alapok támogathatók, melyek elsôsorban mozi bemuta-
tásra szánt minimum 60 perces játékfilmek, animációk és kreatív dokumen-
tumfilmeket támogatnak.

•  Konkrét forgalmazási stratégiával kell rendelkezni a támogatott filmalkotások  
hatékonyabb terjesztése érdekében.

•  A támogatott filmeket legalább három országban kell forgalmazni, melyek 
közül legalább egy részt vesz a MEDIA alprogramban és legalább egy nem  
vesz részt a programban (harmadik ország).

 
A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 80%-a, vagy 
maximum 400 000 EUR lehet.
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Filmfesztiválok

Kik pályázhatnak?

Kizárólag olyan filmfesztiválok jogosultak a támogatásra, melyek a fesztiválprogramjuk legalább 
70%-ában a MEDIA alprogramban részt vevô országokból származó filmeket vetítenek,  
VAGY legalább 100 játékfilm (vagy 400 rövidfilm) szerepel a fesztiválprogramban.  
A fesztiválon szereplô filmek legalább 50%-ának (minimum 15 film) nem-nemzeti filmnek  
kell lennie.

Támogatás összege:

• A fesztiválprogramban szereplô európai filmek száma alapján  
27 000 és 75 000 EUR között

•  Rövidfilm-fesztiválok esetében a fesztiválprogramban szereplô európai filmek száma 
alapján 19 000 és 33 000 EUR között

Egyéb tudnivalók:

• A nyilvános program minimum 70 százalékának, VAGY legalább 100 játékfilmnek  
(vagy 400 rövidfilmnek) a MEDIA alprogramban résztvevô országokból kell származnia. 
A MEDIA tagországokból származó filmek legalább 50 százalékát nem hazai filmeknek 
kell kitennie. A filmeknek legalább 15 ilyen országot kell képviselniük. 

• A pályázók átalányösszeges támogatásra pályáznak a saját összegek kiszámítása  
helyett. Az átalányösszegek megállapítása a programban szereplô európai filmek 
arányával összhangban történik.

• A fesztiváloknak elô kell segíteniük a filmes ismeretek terjesztését, és be kell  
mutatniuk a rendezvény elôtti és utáni közönségfejlesztési stratégiájukat.

Közönség
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Közönségépítés

Kik pályázhatnak?

Filmoktatási kezdeményezések, filmintézetek, film örökségvédelmi intézetek, fesztiválok,  
filmklubok, forgalmazói ügynökségek, forgalmazó vállalatok, TV sugárzók, mozik, online  
platformok, film promóciós szövetségek, stb.

Támogatható tevékenységek:

Filmismereti, médiaelméleti oktatás

• Európai filmoktatási kezdeményezések hatékonyabb együttmûködését elôsegítô  
mechanizmusok. 

• Országokon átívelô új közös filmoktatási kezdeményezések 

• Filmkatalógusok, oktatási anyagok és információs eszközök fejlesztése

Közönségépítô események

•  Interaktív elemekkel tarkított promóciós tevékenységek
•  Innovatív vetítési alkalmak a hagyományos mozik keretein túllépve 

A pályázat célja: az európai közönség érdeklôdésének felkeltése a filmmûvészet iránt, különös 
tekintettel a fiatalokra és gyerekekre.
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Mozihálózatok

Kik pályázhatnak?

Legalább 100 moziból álló hálózatok, melyek legalább 20 európai (MEDIA alprogramban
részt vevô) országban üzemelnek.

Támogatható tevékenységek:

•  Európai filmek promóciója és vetítése

•  Oktatási tevékenységek

•  Promóciós és marketing tevékenységek egyéb forgalmazási platformokkal  
(televíziók, VOD platformok) együttmûködésben

•  Hálózatépítés: információ és kommunikáció

• Pénzügyi támogatás harmadik fél részére

A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 40%-a lehet.
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A Kreatív Európa program keretében minden pályázatot online kell beküldeni egy úgynevezett  
eFormon, azaz elektronikus jelentkezési lapon keresztül. A pályázási folyamat elsô lépéseként  
regisztrálni kell a pályázó céget a portálon, hogy létrehozzuk a cég saját ECAS (European  
Commission Authentication Service) hozzáférését az alábbi oldalon:

     https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

ECAS regisztráció
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Az ECAS account létrehozása után regisztrálnunk kell a pályázó céget 7 egyszerû 
lépésben ezen az oldalon:

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

A regisztrációs folyamat végén a pályázó kap egy úgynevezett PIC személyi azonosítókódot, 
aminek segítségével hozzáférhetünk az eFormokhoz, és megkezdhetjük a pályázat elkészítését.
Mindenképpen tartsák szem elôtt, hogy az eFormokat minden esetben az adott határidô 
napján legkésôbb déli 12 óráig (CET) lehet elküldeni, de nem ajánlatos az utolsó napig várni  
a pályázat beküldésével, mert a nagy forgalom leterhelheti a rendszert. A papíralapú  
mellékleteket továbbra is legkésôbb éjfélig lehet postázni az adott határidô napján.   
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