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Hírek
Meghosszabbított pályázati határidő: Mozik mint innovatív
kulturális központok 2020

Az Európai Bizottság második alkalommal hirdeti meg Mozik mint
innovatív kulturális központok pályázatát, melynek célja, hogy olyan
innovatív kulturális központok jöjjenek létre, amelyek egy mozi köré
szerveződnek, különös tekintettel az olyan területekre amelyeket az új
koronavírus járvány jelentősen sújtott, és ahol a mozi és kulturális
infrastruktúra korlátozott.
Célok:
A felhívás elősegíti az új moziba járási szokások feltérképezését, a helyi
közösségek igényeinek megismerését, és az alábbiakra fog összpontosítani:
•
•

mozi élmény újragondolása a világjárvány után, különös tekintettel
mozik és VOD platformok közötti együttműködésekre
közönségfejlesztés és építés interaktív eseményeken keresztül
(széleskörű kulturális és oktatási tevékenységek)

Meghosszabbított pályázati határidő: 2020. augusztus 21.

Részletek

21. MEDIMED dokumentumfilmes vásár

Dokumentumfilmes alkotók jelentkezését várják a 21. alkalommal
megrendezésre kerülő MEDIMED dokumentumfilmes vásárra.
Időpont és helyszín: 2020. október 8-11. Sitges, Spanyolország
Olyan fejlesztési vagy gyártási fázisban levő dokumentumfilmes projekteket
várnak, amelyek finanszírozásának legalább 25%-a már biztosított, és egy
koprodukciós megállapodás vagy szerződés egy támogató partnerrel,
forgalmazóval stb. már létrejött a projekttel kapcsolatban.
Jelentkezési határidő: 2020. július 31.
További információ: http://www.medimed.org/

European Work in Progress Cologne

Az eseményre olyan producerek jelentkezését várják, akik gyártási vagy
utómunka fázisban lévő filmjük forgalmazási stratégiáit kívánják fejleszteni,
vagy koproducereket és társfinanszírozókat keresnek.
Időpont: 2020. október 5-7. (Kölni Filmfesztivál ideje alatt)
A legjobb projektek 30 000 EUR értékű utómunka támogatásban részesülnek.
Nevezési határidő: 2020. augusztus 15.
További információ

Filmjus pályázat

A FILMJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül
forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv fejlesztésre.
A pályázat célja, hogy eredeti, izgalmas, magyar művek szülessenek.
Alapítványi támogatást nyújtanak a pályázaton nyerteseknek az alkotói
munka feltételeinek javításához, a forgatókönyv megírásához és/vagy
fejlesztéséhez.
Pályázat beadási határideje: 2020. szeptember 8.
További információ

Képzési lehetőségek Európában

DOX IN VITRO

Idén is megrendezik a Dox In Vitro kétnapos workshopot, melyet a Cinematik,
a Creative Europe Desk Slovakia és a Slovak Audiovisual Fund
együttműködésével valósul meg.
Közép-Európa feltörekvő dokumentumfilm készítőinek és producereinek
jelentkezését várják. A Dox In Vitro résztvevői nemzetközi szakértők
vezetésével, kis csoportokban fejleszthetik dokumentumfilmes projektjeiket,
visszajelzést kapnak projektjük narratív struktúrájának, vizuális stílusának
további fejlesztéséhez, valamint tanácsokat a finanszírozáshoz.
Időpont és helyszín: 2020. szeptember 8-9., Szlovákia, Pöstyén, Hotel
Park Avenue
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
•
•
•
•

szinopszis, treatment
tervezett költségvetés
gyártási terv, projekt befejezésének tervezett ideje
a projekt partnereinek rövid bemutatása vagy önéletrajza (rendező,
producer, gyártó cég)

Jelentkezési határidő projekttel: 2020. augusztus 16.
Jelentkezési határidő projekt nélkül: 2020. augusztus 30.
Részvételi díj: 150 euró

További információ: https://doxinvitro.eu/

EAVE Producers Workshop

Az EAVE Producers Workshop olyan játék- és dokumentumfilm, valamint TV
sorozat producereknek szól, akik már rendelkeznek filmes és televíziós
tapasztalattal és a területen szerzett tudásukat erősebb európai alapokra
helyezve szeretnék bővíteni, valamint céljuk egy páneurópai szakmai
kapcsolatrendszer kiépítése.
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.
További információ

EAVE Marketing Workshop

A képzésre producerek, sales szakemberek, forgalmazók, marketingesek,
regionális és nemzeti filmalapok, filmfesztiválok, vásárok képviselőinek
jelentkezését várják.
A workshopra 30 jelentkezőt válogatnak be, akik a képzés keretében
áttekinthetik a jelenlegi marketing folyamatokat, a digitális PR klasszikus és
legújabb trendjeit, a közösségi média alkalmazását, a közönségépítés
lehetőségeit.
Időpont és helyszín: 2020. november 10-15. Luxemburg
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 10.
További információ

MIDPOINT Institute

Jelentkezéseket várnak a MIDPOINT Institute alábbi három képzésére:
MIDPOINT Shorts
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 12.
MIDPOINT Writers' Room
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 9.
MIDPOINT Feature Launch
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 9.

MEDIA pályázatok

Pályázati határidők:
22/2019 Automatikus mozi forgalmazás és forgalmazói ügynökségek
I. Határidő: 2020. szeptember 8.
II. Határidő: 2020. október 29.

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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