Hírlevél
2020. március 11.

Hírek
Európai Filmkvíz

A Kreatív Európa MEDIA idén is meghirdette nagy sikerű
felhívását! A kvíz kitöltőinek 20 európai filmet vagy sorozatot kell
felismerniük.
A játék 10 győztese utazást nyer 2020. május 15-17. között a Cannes-i
filmfesztiválra, ahol betekinthet az esemény kulisszái mögé. A
szerencsés nyertesek fesztivál akkreditációt kapnak, és szakmabeliektől
ismerhetik meg Európa audiovizuális iparának működését.
A kvízt itt lehet
kitölteni: https://www.wealllovestories.eu/filmcontest
Határidő: 2020. március 26.

Venice Gap-Financing Market

Már lehet jelentkezni a 77. Velencei Filmfesztivál keretében megrendezésre
kerülő 7. Venice Gap-Financing Marketre. Az európai és nemzetközi producerek
projektjeit támogató platform keretében a projektek képviselői személyes
találkozók keretében egyeztethetnek nemzetközi szakemberekkel és
döntéshozókkal.
A 3 napos programon 45 európai és nemzetközi projektet mutatnak be (játékés dokumentumfilm, VR immersive story).
Időpont és helyszín: 2020. szeptember 4-6. Velence
Projektek beadási határideje: 2020. április 30.
További információ

Sunny Side of the Doc

2020 júniusában 31. alkalommal kerül megrendezésre a Sunny Side of the
Doc, az egyik legsikeresebb nemzetközi dokumentumfilmes vásár.

Projekteket várnak a nemzetközi vásár és a Pixii Fesztivál felhívásaira.
További információ

CineEurope - MEDIA Stand

2020. június 22-25. között kerül megrendezésre a 29. CineEurope
Barcelonában. A Kreatív Európa MEDIA második alkalommal jelenik meg az
eseményen, és számos lehetőséget kínál a résztvevők számára a MEDIA
Standnál.
A sikeres jelentkezők ingyenes akkreditációt kaphatnak, megbeszéléseket
szervezhetnek a MEDIA Standhoz, és igénybe vehetik annak minden
szolgáltatását (promóció, wifi, tárolás, stb.). A résztvevőknek a mozik
működtetéséhez innovatív megoldásokat szolgáltató cégeknek kell lenniük.
Olyan kis- és középvállalkozások képviselőinek jelentkezését várják, akik
korábban nem vettek részt saját standdal a CineEurope rendezvényen.
További információ
Jelentkezés

Motovun Shorts

Rövidfilmeket várnak a Motovun Filmfesztiválra, amely Horvátország egyik
legnépszerűbb kulturális eseménye, és Dél-Kelet-Európa jól ismert
filmfesztiválja. Középpontjában független nemzetközi filmek állnak. A fesztivál
évente 25000 látogatót vonz, öt napja alatt több mint 100 film kerül
bemutatásra.
Olyan max. 20 perces filmekkel lehet jelentkezni, amelyeket 2019-ben vagy
2020-ban mutattak be.
Időpont és helyszín: 2020. július 28.-augusztus 1.
Jelentkezési határidő: 2020. május 15.
További információ

A kultúra és az audiovizuális tartalom áthidalása digitális úton

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Horizont 2020 keretprogram
keretében Bridging culture and audiovisual content through digital (A

kultúra és az audiovizuális tartalom áthidalása digitális úton) címmel.
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek célja a kulturális és kreatív
ágazat találkozásának új alkotási formáinak bemutatása, illetve
innovatív, ágazatokon átívelő megközelítések támogatása a kultúra és a
kreativitás területén. Az EACEA-28-2019 kódszámmal meghirdetett
pályázat megvalósítási ideje a 2020 júniusa és szeptembere közötti
időszak.
Pályázati határidő: 2020. május 14.
További információ: Európai Bizottság

Cinemira filmes verseny gyerekeknek

A Cinemira Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál filmesversenyt hirdet 10-18
éveseknek! Maximum 1,5 perces filmekkel lehet nevezni. Az idén két témában
alkothattok: az egyik a Föld védelme/éghajlatváltozás a másik pedig a Csoda.
A két téma közül válassz egyet! Műfaji megkötés nincs! Lehet animáció,
élőszereplős kisfilm, videóklip.
Nevezési határidő: 2020. március 16.
További információ

Eredmények

Megérkeztek a 27/2018 sz. Automatikus mozi forgalmazás pályázatának
eredményei. A következő 8 nyertes magyar pályázó összesen 731 511
euró forgalmazási támogatást nyert el:









ADS Service: 122 435 EUR
Big Bang Media: 279 472 EUR
Cinenuovo: 28 260 EUR
Cirko Film: 85 500 EUR
Hungaricom: 15 504 EUR
Mozinet: 56 517 EUR
Pannonia :14 524 EUR
Vertigo Media: 129 299 EUR

Gratulálunk!
Az eredmények itt érhetőek el.

Képzési lehetőségek Európában
Ji.hlava

Dokumentumfilm producerek jelentkezését várják az alábbi két felhívásra:
EMERGING PRODUCERS 2021: dokumentumfilmes képzési program
producereknek
Időpontok:
2020. október 27.-november 1. 24. Ji.hlava IDFF (Csehország)
február 8-12. Berlin
JI.HLAVA FILM FUND: 20.000 euró támogatást nyújt közép-kelet-európai
dokumentumfilmek gyártásához és utómunkálataihoz.
Jelentkezési határidő: 2020. március 15.
További információ

Inside Pictures

Az Inside Pictures tapasztalt producerek jelentkezését várja
a 2020-2021-as szakmai képzésére, melynek során a

résztvevők elmélyíthetik tudásukat a nemzetközi filmgyártás
területén, magas szintű kapcsolatokat építhetnek ki, és
olyan tudásra tehetnek szert, mellyel vállalkozásaikat
piacvezetővé tehetik.
Jelentkezési határidő: 2020. március 22.
További információ

Art Cinema – CICAE workshop

Megnyílt a jelentkezés a 17. Art Cinema = Action + Management (ACAM)
képzésre, amelyet a független mozik és művészmozik képviselői számára
rendeznek. Az egy hetes intenzív workshop során a részvevőknek alkalmuk
lesz kapcsolatépítésre, a bevált gyakorlatok megismerésére, és
panelbeszélgetésekben való részvételre olyan témákban, mint a zöld mozi, a
web marketing, pénzügyi tervezés, technológiai fejlemények vagy az ágazat
jelenlegi kihívásai.
Időpont és helyszín: 2020. augusztus 31. – szeptember 6. San Servolo
Első jelentkezési határidő: 2020. március 31.
További információ

Screen Leaders

Megnyílt a jelentkezés a Screen Leaders 2020-as képzésére.
A Screen Leaders egy vállalkozásfejlesztési program, amely a játékfilm, az
animáció, a játékok, az utómunkák, a VFX vagy éppen a forgalmazás területén
dolgozó vállalati vezetők igényeihez igazodva valósul meg. A képzés egész
hetes workshopok és személyes találkozók keretében valósul meg 2020 júniusa
és novembere között.
Jelentkezési határidő: 2020. április 17.
További információ

Ina - Frame Tech

A Francia Nemzeti Audiovizuális Intézet ismét meghirdeti képzését
audiovizuális archívumok munkatársai számára. A FRAME Tech egy 5 napos
nemzetközi képzés, mely az archívumok menedzsmentjére fókuszál. A képzés
során a résztvevők áttekintik az archiválás minden lépését.
Időpont és helyszín: 2020. június 15-19. Torinó
Jelentkezési határidő: 2020. április 20.
További információ

Developing Your Film Festival

Az Independent Cinema Office filmfesztiválok szervezőinek jelentkezését várja
10. alkalommal megrendezésre kerülő képzésére. A Developing Your Film
Festival célja a nemzetközileg bevált gyakorlatokat megosztása és stratégiák
kidolgozása, hogy a fesztiválok nagyobb közönséget érjenek el, javuljon a
nemzetközi megítélésük, illetve növelni tudják támogatóik és partnereik
számát. A képzést idén is a lengyelországi New Horizons Nemzetközi
Filmfesztivál keretében rendezik.
Időpont és helyszín: 2020. július. 20-26. Wrocław
Jelentkezési határidő: 2020. április 24.
További információ

Kino Guarimba filmes alkotótábor diákoknak

12 napos filmes alkotótábort szervez diákoknak az olasz La Guarimba kulturális
szervezet.
A Kino Guarimba a CinemAmbulante kulturális fesztivál része, melyet DélOlaszországban, Calabriában szerveznek 2020. június 10-21.
Jelentkezési határidő: 2020. április 30.
További információ

MEDIA pályázatok
Pályázati határidők:
17/2019 Fejlesztés - Egyedi projektek
II. Határidő: 2020. május 12.
25/2019 Filmoktatás
Határidő: 2020. március 12.
24/2019 Mozi hálózatok
Határidő: 2020. május 28.
26/2019 Filmfesztiválok
II. Határidő: 2020. április 23.

29/2019 Nemzetközi koprodukciós alapok
Határidő: 2020. január 15.
23/2019 Online promóció (VoD)
Határidő: 2020. április 7.
22/2019 Automatikus mozi forgalmazás és forgalmazói ügynökségek
I. Határidő: 2020. szeptember 8.
II. Határidő: 2020. október 29.
21/2019 Szelektív mozi forgalmazás
II. Határidő: 2020. június 16.
20/2019 Televíziós műsorgyártás
II. Határidő: 2020. május 14.
Tudnivalók a pályázás menetéről
A Kreatív Európa program keretében minden pályázatot online kell beküldeni
egy úgynevezett eFormon, azaz elektronikus jelentkezési lapon keresztül. A
folyamat első lépéseként a pályázó cég az alábbi linken található portálon
regisztrál, hogy létrehozza saját EU Login hozzáférését:
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
Az EU Login account létrehozása után a pályázó néhány egyszerű lépésben
regisztrál a következő
oldalon: https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organis
ations/register.html
A regisztrációs folyamat végén a pályázó kap egy úgynevezett PIC (Participant
Identification Code) résztvevői azonosítókódot, aminek segítségével hozzáférhet
az eFormokhoz, és megkezdheti a pályázat elkészítését.
Kérjük, mindenképpen tartsák szem előtt, hogy az eFormokat minden esetben
az adott határidő napján legkésőbb 17 óráig (CET) lehet elküldeni, de nem
ajánlatos az utolsó napig várni a pályázat beküldésével, mert a nagy forgalom
leterhelheti az internetes rendszert.
Bővebben a pályázatokról
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