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Hírek
Újra meghirdették az Európai Filmkvízt!

A Kreatív Európa MEDIA idén is meghirdeti 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.

A Nemzeti Filmintézet kiírta a televíziós pályázatokat

Február 17-től televíziós bemutatásra készülő dokumentum-, ismeretterjesztőés animáció filmes pályázatokat vár a Nemzeti Filmintézet.
További információ

Három MEDIA támogatott filmet jelöltek Oscar-díjra

Három MEDIA támogatott filmet összesen öt kategóriában jelöltek Oscardíjra. A 92. Oscar-díj átadó gálát 2020. február 9-én rendezik. A jelölések
teljes listája megtekinthető az Oscar hivatalos oldalán.

A MEDIA támogatásban részesült filmek jelölései a következők:
Les Misérables, rendező: Ladj Ly
- legjobb nemzetközi játékfilm
Fájdalom és dicsőség, rendező: Pedro Almodóvar
- legjobb nemzetközi játékfilm
- Antonio Banderas - legjobb férfi főszereplő
Judy, rendező: Rubert Goold
- Renée Zellweger - legjobb női főszereplő
- legjobb smink és haj
A filmek forgalmazási támogatást nyertek el a Kreatív Európa MEDIA
keretében.

MEDIA események a 70. Berlini Filmfesztiválon

A Kreatív Európa MEDIA számos eseményt szervez a 70. Berlinale keretében,
továbbá a Kreatív Európa Irodák munkatársai idén is várják az érdeklődőket a
European Film Market Creative Europe MEDIA standjánál.
További információ

Cartoon Business

Ösztöndíjak elérhetőek a Cartoon Business programra, amely a gyártás és a
forgalmazási piacok változásai miatt szükséges új finanszírozási modellekre
fókuszál.
Időpont és helyszín: 2020. március 24-26. Gran Canaria, Spanyolország
Ösztöndíjra 2020. február 16-ig lehet pályázni!
További információ

3. ELBE DOCK Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál

Már lehet nevezni a 3. ELBE DOCK Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválra,
melyre és második filmes alkotók dokumentumfilmjeit várják.
Időpont és helyszín: 2020. június 3-7. Ústí nad Labem, Csehország
Nevezési határidő: 2020. január 31.
Kapcsolat:
Jakub Kos
jakub@elbedock.cz / www.elbedock.cz

MEETING POINT – VILNIUS 2020

Első és második filmes alkotók jelentkezését várják a Meeting Point-Vilnius
2020-as Coming Soon programjára. A pitching fórumra 20 projektet válogatnak
be.
Időpont és helyszín: 2020. március 30. - április 1.
Jelentkezési határidő: 2020. február 9.
További információ

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

FOCUS ASIA All Genres Project Market 2020

A Far East Festival keretében kerül megrendezésre a FOCUS
ASIA project market, amire olyan projekteket várnak,
melyek esélyesek lehetnek koprodukcióra és
társfinanszírozásra ázsiai partnerekkel. Több mint 200
szakembert várnak az eseményre, kb. 10 projekt kerül majd
kiválasztásra.
Időpont és helyszín: 2020. április 28-30. Udine, Olaszország
Jelentkezési határidő: 2020. február 15.
További információ

Képzési lehetőségek Európában
MIDPOINT TV Launch 2020

A MIDPOINT TV 2020 sorozatok készítésében közreműködő feltörekvő
szakemberek számára 8 hónapos programsorozatot kínál. A közép-keleteurópai térségből érkező kreatív csapatok és fejlesztési vezetők jelentkezését
várják a képzésre.
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2020. február 10.
További információ

Sources 2 Compact

Jéték- és dokumentumfilmes projekteket várnak a Sources 2 forgatókönyv
fejlesztő képzésére.
Az 5 napos programra forgatókönyvírók és írók, producerek, rendezők csapatai
jelentkezhetnek.
Időpont és helyszín: 2020. június 11-17. FilmCamp/Norvégia

Jelentkezési határidő: 2020. március 1.
További információ

EAVE Puentes

Az EAVE PUENTES európai és latin-amerikai koprodukciós projekteket vár
képzési programjára.
10 fejlesztési fázisban levő projektet választanak be a workshopra. A projektek
képviselői két workshopon vesznek majd részt.
Időpontok és helyszínek:
2020. június 28. – július 4. Friuli Venezia Giulia (Olaszország)
2020. december 2-8. Uruguay
Jelentkezési határidő: 2020.február 24.
További információ

EPI online képzés - Agile Innovation Management

Az Erich Pommer Institute új online képzést indít Agile Innovation
Management – Mindset and Works Modes in a Nutshell címmel.
A képzés ára 290 euró.
Az innováció nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a cégek versenyképesek
maradjanak. Az EPI online képzése elméleti és gyakorlati megközelítést ad az
innováció menedzsmenthez, számos különböző módszert ismertet meg az
ülzeti modellek fejlesztéséhez. A kurzus 6 fejezetből áll, amelyek 17 videót
tartalmaznak (összesen 5-7 óra).
További információ

EsoDoc 2020

Az ESoDoc dokumentumfilmes szakemberek jelentkezését várja 2020-es
képzésére, melynek során fejleszthetik innovatív történetmesélési
készségeiket.
Olyan érdeklődők jelentkezését várják, akik elkötelezettek valamely társadalmi
kérdésben és nyitottak a változó média-világ kihívásaira reagáló új kreatív
megvalósítási formákra és kommunikációs stratégiákra. A képzés íróknak,
rendezőknek, kreatív producereknek szól, de várják más média szakemberek
jelentkezését is, (újságírók, webdizájnerek, programozók, játék-tervezők,
NGO-k kommunikációs képviselői).
Jelentkezési határidő: 2020. február 18.
Bővebben

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.
19/2019 Videojátékok fejlesztése
Határidő: 2020. február 12.
27/2019 Piaci hozzáférés
Határidő: 2020. február 6.
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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