Hírlevél
2021. május 7.

Hírek
Save the Date

Május 27-én kerül sor Kreatív Európa történetek - Sikeres magyar
projektek című kiadványunk online bemutatójára. Az esemény egyben
a Kreatív Európa Program 2014-2020 közötti időszakának értékelése
és előretekintés is, hiszen a program 2021-ben is folytatódik!
További részletek hamarosan!

Tudnivalók a Kreatív Európa MEDIA júniusra várható Codevelopment, Slate és Mini-Slate pályázati felhívásairól

Általános információk
A felhívások keretében az alábbi audiovizuális alkotások fejlesztésére
irányuló tevékenységek lesznek támogathatók:
•

•

•

elsősorban mozi bemutatásra szánt, minimum 60 perces
játékfilmek, animációk és kreatív dokumentumfilmek (önálló
filmek, vagy sorozatok)
televíziós bemutatásra vagy digitális platformokra szánt,
minimum 90 perces játékfilmek, minimum 24 perces animációs
filmek és minimum 50 perces kreatív dokumentumfilmek
(önálló filmek, vagy sorozatok)
interaktív, nem lineáris formátumú játékfilmes, animációs vagy
dokumentumfilmes projektek (pl. narratív VR projektek)
esetében nincs minimális időtartam

Egy pályázó cég vagy Slate Funding vagy Mini-Slate vagy
főpályázóként Co-Development felhívásra adhat be pályázatot.
(Partnerként azonban részt vehet Co-Development pályázatban olyan
cég is, amely valamelyik Slate felhívásra is adott be pályázatot.)
Mindhárom fejlesztési pályázat értékelésénél különös figyelmet kapnak
azok a pályázatok, amelyek a fentarthatóbb és környezettudatosabb
filmipar, a nemek közötti egyensúly, a befogadás és sokféleség
biztosítását
célzó
stratégiát
mutatnak
be.
Referenciafilmekre vonatkozó követelmények:

•
•

•
•

animáció, játékfilm vagy kreatív dokumentumfilm (önálló film
vagy sorozat)
teljes időtartama minimum 24 perc, kivéve, ha a projekt nem
lineáris formátumú felhasználói élményt mutat be (pl. virtuális
valóság), ebben az esetben nincs minimális időtartam
moziban mutatták be, televízióban sugározták vagy digitális
platformon tették elérhetővé
a bemutatás kereskedelmi jellegű volt (a fesztiválok alatti
vetítéseket nem fogadják el kereskedelmi jellegű
forgalmazásként)

Co-development
Pályázati feltételek:
•
•

•
•
•

csak nemzetközi együttműködésben lehet pályázni (1
projektvezető + minimum 1 partner)
a főpályázónak VAGY a partnernek (partnerek valamelyikének)
rendelkeznie kell a projekthez tartozó jogok többségi
tulajdonával
csak a projektvezetőnek kell referenciát felmutatnia
1 referenciafilmet 2014 óta minimum 3 külföldi országban be
kellett mutatni
8 hónap helyett 10 hónapnak kell eltelnie a pályázati határidő
és a forgatás első napja között

Támogatás összege:

•

korábbiaktól eltérően műfajonként nem lesz kategorizálva az
elnyerhető támogatás összege
elszámolható költségek max. 50%-a

•

maximum EU támogatás partnerenként:

•

60.000 EUR
≥20 millió EUR gyártási költségvetésű TV sorozatok esetében
100.000 EUR

•

•

Slate Development
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

3-5 filmtervet tartalmazó csomaggal lehet pályázni
a pályázónak 2 referenciafilmet 2014 óta minimum 3 külföldi
országban be kellett mutatni
8 hónap helyett 10 hónapnak kell eltelnie a pályázati határidő
és a forgatás első napja között
feltörekvő tehetség rövidfilmes projektjével kiegészíthető a
csomag
2021-ben nem pályázhat, aki 12 hónapon belül írt alá Slate
szerződést

Támogatás összege:
•

maximum EU támogatás az elszámolható költségek 70%-a
lehet

Mini-Slate Development
Pályázati feltételek:
•
•
•

csak a kis gyártási kapacitású országokban működő gyártó
cégek tudnak az új Mini-Slate felhívásra pályázni
2-3 filmtervet tartalmazó csomaggal lehet pályázni
a pályázónak 1 referenciafilmet 2014 óta minimum 3 külföldi
országban be kellett mutatni

•

8 hónap helyett 10 hónapnak kell eltelnie a pályázati határidő
és a forgatás első napja között

•

feltörekvő tehetség rövidfilmes projektjével kiegészíthető a
csomag
2021-ben nem pályázhat, aki 12 hónapon belül írt alá Slate
szerződést

•

Támogatás összege:

•

maximum EU támogatás az elszámolható költségek 70%-a
lehet

Technikai tudnivalók a MEDIA pályázati rendszeréről

•

Minden pályázatot a Funding and Tender Opportunities
Portalon keresztül kell majd benyújtani. Akik már pályáztak korábban,
cégük adatait ellenőrizhetik a portálon.

•

Akik még nem pályáztak a program keretében, a Participant
Register oldalon ismerkedhetnek a pályázó cég regisztrációjának
menetéről. Hasznos oldalak: Funding & Tender Opportunities – Online
Manual & How to find and apply for funding opportunities (letölthető
PPT)

•

Az új pályázati E-Grants rendszerről készült tájékoztató videó elérhető a
MEDIA Stands oldalán (MEDIA presents: Introduction to eGrants).

•

Érdemes az európai együttműködéseket igazoló dokumentumokat előre
összegyűjteni, hiszen ez a folyamat akár hosszabb időt is igénybe vehet.

•

A pályázatokhoz mellékelhető dokumentumok méretében korlátozás
várható, így hasznos lehet átgondolni a vizuális anyagok minőségromlás
nélküli tömörítésének lehetőségeit.

17. Docu Talents from the EAST

A Docu Talents from the East programjára olyan utómunka fázisban
lévő, egész estés vagy közepes hosszúságú kelet-közép-európai
dokumentumfilmes projekteket várnak, amelyek tervezett premierje
2021. szeptember és 2022. augusztus között lesz.
A beválasztott projekteket a CineLink Industry Days keretében
a Szarajevói Filmfesztiválon 2021. augusztus 14-19. között
mutathatják be alkotóik.
A legígéretesebb projekt 5000 USD díjazásban részesül.
Jelentkezési határidő: 2021. május 18.
További információ

Habfürdő – zenés trükkfilm szívdobbanásra online bemutató

A
Nemzeti
Filmintézet
online
mutatja
be
a
frissen
restaurált Habfürdő című animációs kultfilmet. A filmet a közönség
két
alkalommal
láthatja
az NFI
Filmarchívum Youtube
csatornáján: az első vetítés a rendező, Kovásznai György
születésnapján, május 15-én 19 órakor kezdődik, másnap szintén 19
órától
lesz
az
ismétlés.
A 4K-ban restaurált Habfürdőt az Association des Cinémathèques
Européennes - Európai Filmarchívumok Egyesülete által szervezett
és a Creative Europe által támogatott Season of Classics
Films elnevezésű projekt keretében mutatja be az NFI. A projekt
célja, hogy elősegítse az európai filmművészet gyöngyszemeinek
digitális restaurálását, és széleskörű bemutatásukkal felhívja a
figyelmet
az
európai
filmarchívumok
munkájára.
Az online premier után a kultikus film május 27-től a magyarországi
mozikba is visszatér a Pannónia Entertainment forgalmazásában.
Facebook esemény

Europa Cinemas - Collaborate to Innovate

Az Europa Cinemas új felhívást indít a Kreatív Európa MEDIA
támogatásával, amelynek célja, hogy az Europa Cinemas
mozihálózat tagjainak innovatív, közös projektjeit támogassa.
Az együttműködés megvalósulhat egy országban működő mozik között
és
nemzetközi
szinten
is.

Jelentkezési

határidő:

2021.

június

2.

Részletek

MobilBalaton videóverseny

A Magyar Mozgókép Fesztivál és a Cinemira – Nemzetközi Gyerek és
TEEN Film Fesztivál VIDEÓVERSENYT hirdet értékes nyereményekkel.
20 éven aluliak maximum 1,5 perces hosszúságú filmekkel
nevezhetnek, amit lehet animáció, élőszereplős kisfilm, vagy akár
videóklip, csak az a fontos, hogy a Balatonhoz kapcsolódjon!
Nevezési határidő: 2021. június 5.
További információ

FFP-Cinemira Junior Script Lab

Különleges forgatókönyvíró pályázatot hirdet a Nemzeti Filmintézet
FFP és a Cinemira Gyerek-és TEEN Film Fesztivál! Április 30-ig
nevezhetnek 13-18 év közötti fiatalok mozi és tv sorozat-tervvel. A
döntőbe jutók profi forgatókönyvírókkal, dramaturgokkal, impró
színészekkel fejleszthetik filmterveiket majd filmes producerek előtt
prezentálhatják, hogy végül akár képernyőre kerüljön a film/sorozat!
Szakmai kapcsolatokat és értékes díjakat nyerhetnek az alkotók!
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2021. május 24.
További információ

CineLink Co-Production Market & Drama 2021

A Sarajevo Film Festival és a CineLink Industry Days idén is
meghirdeti CineLink
Co-Production
Market és CineLink
Drama felhívásait,
amelyekre 2021.
május
7-ig
lehet

jelentkezni. A kiválasztott projektek képviselőit május második
felében értesítik, és május végén teszik nyilvánossá az
eredményket.
Első filmes alkotók fejlesztési fázisban levő, egészestés játékfilmes
projektjeit várják a felhívásokra. A jelentkezéshez szükséges, hogy
a projekthez már rendező, író és producer is kapcsolódjon. A
kiválasztott projektek a CineLink keretében egy 4 napos fejlesztő
workshopon vesznek részt 2021. július első felében, augusztusban
pedig a 27. Szarajevói Filmfesztivál alatt a CineLink Industry Days
eseményén mutathatják be a projekteket (2021. augusztus 13-20.)
További információ

17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 17. alkalommal kerül
megrendezésre
2021.
szeptember
10-18.
között.
Ebben az évben is lehetőséget ad a filmfesztivál, hogy a világ minden
részéről rendezők és producerek nevezhessék munkáikat a
versenyprogramba.
Nevezési
–
Nagyjátékfilm
–
CineNewWave

kategóriákban:
kategóriában:

2021.
2021.

határidők:
május
31.
június
30.

Bővebb információ a nevezési kategóriákról és féltelekről elérhető a
Cinefest honlapján.

Cartoon Digital

A Cartoon Digital háromnapos
legújabb fejleményeiről és az
üzleti stratégiákról lesz szó
résztvevők lehetőség kapnak
előadókkal.

online konferencián az az animáció
animációs tartalmakhoz kapcsolódó
előadások formájában, valamint a
személyes megbeszélésekre is az

Időpont: 2021. május 26-28.
Jelentkezési határidő: 2021. május 7.
Részvételi díj: 100 EUR (Ösztöndíjak elérhetőek)
További információ

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 2020-ban vagy 2021ben mutattak be (és Horvátországban még nem volt premierjük).
Időpont: 2021. július 27-31.
Jelentkezési határidő: 2021. június 5.
További információ

Series Mania Forum – Co-Pro Pitching Sessions 2021

2021. augusztus 30. - szeptember 1. 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. május 10.
További információ

Képzési lehetőségek Európában
FRAME Access 2021

A Francia Nemzeti Audiovizuális Intézet (INA) 2010 óta hirdeti
meg FRAME elnevezésű képzését audiovizuális
archívumok szakembereinek.
A FRAME Access résztvevői elméleti előadások, esettanulmányok és
gyakorlati workshopok keretében tanulmányozhatják az audiovizuális
örökség felhasználásához kapcsolódó témaköröket (dokumentáció,
jogi keret, stratégiák stb.)
A 2021-es képzésre május 13-ig lehet jelentkezni.
Ösztöndíjak elérhetőek!
Képzés időpontja: 2021. június 3-4. & 7-9.
További információ

ACE Series Special

Megnyílt a jelentkezés a ACE Series Special 3 workshopra.
Tapasztalt producerek jelentkezését várják, akik szeretnék
mélyíteni ismereteiket nemzetközi közönséget célzó TV dráma
sorozatuk fejlesztésével és gyártásával kapcsolatban.
Időpont és helyszín: 2021. december 6-11. Brüsszel (előtte
és utána online megbeszélések)
16-18 producer vehet részt a 6 napos workshopon, mely a Tv
sorozatok gyártásának kreatív és pénzügyi elemeire fókuszál majd.
Jelentkezési határidő: 2021. július 1.
További információ

Atelier Ludwigsburg-Paris 2021/2022

Az Atelier Ludwigsburg-Paris 2021-2022-re is meghirdeti egyéves
képzési programját pályakezdő filmproducerek és forgalmazók
számára. A képzés a Kreatív Európa MEDIA támogatásával valósul
meg.
A programot a Filmakademie Baden-Württemberg és a párizsi La
Fémis közösen szervezi. Célja, hogy a producerek és forgalmazók új
generációjának reális és konkrét képet nyújtson olyan különböző
területekről, mint például a forgatókönyvírás, finanszírozás, gyártás,
forgalmazás és marketing.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
További információ

VIA University College - Visual Effects képzés

Idén is meghirdeti 17 hetes VFX képzésést a The Animation
Workshop / VIA University College. A képzés VFX szakemberek
számára nyújt lehetőséget különböző technikák elsajátítására,
valamint a már meglévő készségek fejlesztésére. A tréning művészeti
és technikai előadásokból, intenzív feladatokból, csoportmunkákból
és értékelésekből, kétoldalú találkozókból és gyártás szimulációból
áll. A képzés vezetői egytől egyig a szakma elismert képviselői.
Időpont és helyszín: 2021. augusztus 16. – december
10. Dánia, VIA University College (Ha a járványhelyzet nem teszi
lehetővé, a képzést online formában rendezik meg, amelyhez
biztosítják a szükséges szoftvert és eszközöket.
Jelentkezési határidő: 2021. június 4.
További információ

EPI - The Art of Pitching

Mi a jó pitch titka? Hogyan győzheted meg a megfelelő embereket az
ötletedről?
Az Erich Pommer Institut e-képzésén három elismert szakértő, Jan
Miller, Oliver Zeller (Medienboard Berlin-Brandenburg) és Andreas
Bareiss (GAUMONT) válaszol ezekre a kérdésekre, és még sok másra.
A képzést letölthető formában teszik közzé, így bármikor elkezdhető.
A kurzus 14 fejezetből, 48 videóból áll, 5-7 óra időtartamban.
További információ

Eureka Series

TV-sorozatok írói és producerei jelentkezhetnek a Series Mania
Istitute újonnan induló Eureka Series 14 hetes intenzív képzésére.
A képzésre 12 résztvevőt válogatnak be (6 író és 6 producer), akik
nemzetközi szakértők segítségével fejleszthetik projektjeiket.

A kurzus végén a résztvevők nemzetközi zsűri előtt mutathatják be
projektjeiket, olyan műsorszolgáltatók képviselőinek, mint a France
Télévisions, a RAI és a ZDF.
Kurzus időpontja: 2021. szeptember 6. - december 10.
Jelentkezési határidő: 2021. május 14.
További információ

Next Wave

A Next Wave képzési program a mozi jövőjére és a nemzetközi
piacok fejlődésére fókuszál. Hogyan tudnak a hagyományos
forgalmazási modellek, a streaming szolgáltatások és a fesztiválok
reagálni a 21. század filmpiaci kihívásaira?
3-5 éves tapasztalattal rendelkező szakemberek jelentkezését várják
a forgalmazás, fesztiválok és marketing területéről.
A Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin 9 hónapos képzése a
Kreatív Európa MEDIA és a Medienboard Berlin Brandenburg
támogatásával valósul meg.
Jelentkezési határidő: 2020. június 30.
További információ

Screen Leaders 2021

Megnyílt a jelentkezés a Screen Leaders vállalkozásfejlesztési
képzésre, amelyet a játékfilm, az animáció, a videojátékok, az
utómunkák, a VFX vagy éppen a forgalmazás területén dolgozó cégek
vezetői
számára
rendeznek.
2021. szeptember és 2022. január között 3 modul keretében rendezik
meg a képzést, amelyet a Kreatív Európa MEDIA is támogat.
Jelentkezési határidő: 2021. június 11.
További infromáció

Kreatív Európa Iroda / Creative Europe Desk Hungary
MEDIA alprogram / MEDIA Sub-programme
Kreatív Európa Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 18. V/2.
Tel: +36 1 300 7202

