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Hírek
30 éves a Kreatív Európa MEDIA!

A Kreatív Európa MEDIA 30 éve támogatja az európai audiovizuális szektort.
Ennek ünneplésére az Európai Bizottság kampányt indít, amely egyben a 20212027 közötti időszakra szóló program indulásával is összekapcsolódik.
1991 óta a MEDIA több mint 2,6 milliárd euróval támogatta az audiovizuális
szektort, európai alkotások fejlesztését, népszerűsítését és
forgalmazását, amivel hozzájárult a szektor versenyképességének
erősítéséhez, a kulturális sokszínűség megőrzéséhez és gazdagításához.
A 2021-2027 közötti időszakra a Kreatív Európa program teljes tervezett
költségvetése 2,4 milliárd euró, amiből 1,4 milliárd euró a MEDIA alprogram
támogatására irányul. Az új program továbbra is támogatni fogja az európai és
nemzetközi dimenzióval rendelkező audiovizuális projekteket, a tehetségeket
és az új technológiák alkalmazását.
További információ a kezdeményezésről

Gruvi - The Audience Project

Hogyan viszonyulnak majd a nézők a mozihoz és VOD kínálta lehetőségekhez
a járvány miatti korlátozások feloldása után?
A gruvi által szervezett webinar sorozat első része a lehetséges válaszokat
keresi a skandináv és balti országokra fókuszálva.
A webinar időpontja: 2021. február 2. 13:00-14:00
További információ és regisztráció

European Shooting Stars 2021

A European Film Promotion által felkért szakmai zsűri Stork Natasát is
beválasztotta a European Shooting Stars programjába a 10 legígéretesebb
európai színésztehetség közé.

A Kreatív Európa MEDIA alprogram által támogatott European Shooting
Stars a legrégebbi és legnagyobb hírnevű kezdeményezés az európai
színésztehetségek bemutatására a nemzetközi filmes piacon, 1998 óta több
mint 300 tehetségnek nyújtott lehetőséget.

További információ

Series Mania Forum – Co-Pro Pitching Sessions 2021

2021. március 23-25. között rendezik meg a Series Mania Forum legrégebbi és
legsikeresebb eseményét, a Co-Pro Pitching Sessions-t. A Kreatív Európa MEDIA
támogatásával megvalósuló Series Mania Forumon évente több mint 2000 TV-s
szakember szakember vesz részt.
2021-ben is 15 projekt képviselőinek lesz lehetősége sorozat terveik bemutatására.
A szakmai zsűri a nyertes projektet 50.000 euróval díjazza.
Módosított jelentkezési határidő: 2021. március 5.
További információ

Berlinale Talents 2021

2021-ben három magyar résztvevője is lesz a Kreatív Európa MEDIA által
támogatott Berlinale Talents programjának.
Gratulálunk Zurbó Dorottyának, Varga Noéminek és Bíró Borókának,
akiket beválogattak a 200 tehetség közé, és így részt vehetnek az öt napos
online workshopon 2021. március 1-5. között.
További információ

Sheffield Doc/Fest – Meet Market & Arts Talent Market 2021

Megnyílt a jelentkezés a Sheffield Doc/Fest alábbi két programjára,
amelyet 2021 júniusára hibrid formában terveznek.

A Meet Market dokumentumfilmes vásárra és pitching fórumra 2021. február
15. délelőtt 11 óráig lehet jelentkezni. A kiválasztott projektek képviselőinek lehetősége
lesz a szakma nemzetközi szakértőivel találkozni és egyeztetni. További információ
Az Arts Talent Market célja, hogy előmozdítsa az együttműködést olyan művészek és
szervezetek között, amelyek digitális technológiát használva kísérleteznek a non-fiction
határain. Számos formátummal lehet jelentkezni, például interaktív dokumentumfilmes
projekttel, VR, AR, 360° video projektekkel. Jelentkezési határidő 2021. március
1. délelőtt 11 óra. További információ

Cinemira Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál & Gyerek- és
Ifjúsági Film Pitchfórum

A CINEMIRA Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál jelentkezéseket vár a Gyerekés Ifjúsági Film Pitchfórumra, amelyet 2021 tavaszán második alkalommal
rendeznek meg, azzal a céllal, hogy a hazai forgatókönyvírók, írók és kreatív
gondolkodók lehetőséget kapjanak a fiatal közönség számára írt film -és
sorozatterveik bemutatására, valamint, hogy terveikhez találjanak rendezőket,
producereket, szakmai partnereket.
A Pitchfórumra élőszereplős, vagy animációs egészestés filmes terveket, illetve
élőszereplős vagy animációs sorozat terveket várnak. Minden esetben a tervek
fiatal közönségnek kell, hogy szóljanak, tehát 3-6, 7-9, 10-13, vagy 14-18
éveseknek szóló terveket várnak.
Határidő: 2021. február 28.
További információ

Képzési lehetőségek Európában

Docu Rough Cut Boutique 2021

Megnyílt a jelentkezés a 11. Docu Rough Cut Boutique képzésre, amit a
Sarajevo Film Festival és a Balkan Documentary Center szervez. Olyan
dokumentumfilmes projektekkel lehet jelentkezni, amelyek már a vágás
fázisában vannak.
A program 3 képzési alkalmat foglal magában 2021. március és augusztus
között.
Részvételi díj: 1000 euró/csapat (Ösztöndíjak elérhetőek.)
Jelentkezési határidő: 2021. február 8.
További információ

Developing Your Film Festival 2021

Az Independent Cinema Office filmfesztiválok szervezőinek jelentkezését
várja 10. alkalommal megrendezésre kerülő képzésére. A Developing Your
Film Festival célja a nemzetközileg bevált gyakorlatok megosztása és
stratégiák kidolgozása, hogy a fesztiválok minél nagyobb közönséget
érhessenek el, javuljon a nemzetközi megítélésük, illetve növelni tudják
támogatóik és partnereik számát.
A képzést idén online formában rendezik meg.
Időpontja: 2021. február-március (5 hét)
Részvételi díj: 750 EUR (ösztöndíjak elérhetőek)
Jelentkezési határidő: 2021. február 1.
A képzést a Kreatív Európa MEDIA alprogram is támogatja, partnerei a British
Council és a Vilnius International Film Festival.
További információ

MIDPOINT TV Launch 2021

A MIDPOINT TV Launch 2021 sorozatok készítésében közreműködő feltörekvő
szakemberek számára kínál képzési lehetőséget. A közép-kelet-európai térségből
érkező kreatív csapatok (írók és rendezők) jelentkezését várják projektjeikkel.
Időpontok és helyszínek (a járványhelyzet alakulásától függően változhatnak):
•

Workshop 1 /2021. május, Csehország

•

Workshop 2 / 2021. nyár

•

Workshop 3 /2021. november vége, Észtország

Jelentkezési határidő: 2021. január 31.
További információ

EPI Series' Women

Női producereknek hirdet online képzést az Erich Pommer Institut, európai dráma
sorozatokkal a fókuszban.
A képzés átfogó jellegű, fő irányvonalai a láthatóság és vezetés kérdései, segíti a
piaci hozzáférést és a kapcsolatok építését a szektorban. A sokszínű program
előmozdítja a piaci jelenlétet, az üzleti lehetőségek kiaknázását a producerek és
projektjeik számára.
A képzés 2021. március-június között valósul meg.
Jelentkezési határidő a képzésre: 2021. február 1.
További információ

EsoDoc 2021

Az ESoDoc dokumentumfilmes szakemberek jelentkezését várja 2021-es
képzésére, amelynek célja, hogy elősegítse az innovatív, közönségközpontú
dokumentumfilmek fejlesztését.
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).
A képzés a Kreatív Európa MEDIA támogatásával valósul meg.
Jelentkezési határidő: 2021. február 12.
További információ

dok.incubator 2021

Meghirdették a dok.incubator képzés 2021-es programját. Rendezők, producerek
és vágók jelentkezését, valamint dokumentumfilmes projektjeit várja 6
hónapon keresztül megvalósuló nemzetközi workshopjára, amely egyéni oktatást is
biztosít a résztvevők számára.
Időpontok és helyszínek (a járványhelyzet alakulásától függően változhat):
1. workshop: 2021. április, hibrid formában kerül megrendezésre
2. workshop: 2021. június, Csehország
3. workshop: 2021. szeptember, Svédország
2020. december 1-től lehet jelentkezni a programra.
Jelentkezési határidő: 2021. január 27.
További információ

MEDIA pályázatok
A 2021-re szóló Kreatív Európa MEDIA pályázati felhívások
megjelenése 2021 első felére várható.
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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