Hírlevél
2021. május 21.

Hírek
Még lehet regisztrálni online eseményünkre!

2020 végén lezárult a Kreatív Európa program első hétéves ciklusa.
Ez alatt a hét év alatt szép számmal születtek magyar sikerek a
programban: a MEDIA alprogram filmek, videójátékok, filmfesztiválok
és filmes képzések létrejöttét segítette, a Kultúra alprogramban pedig
az irodalom, az előadóművészet, a kulturális örökség és még számos
kulturális terület képviselői kaptak támogatást nemzetközi projektjeik
megvalósítására. Emellett a magyar szervezetek a pilot
programokban és előkészítő akciókban is sikerrel vettek részt.
Róluk szólnak a Kreatív Európa történetek. Online eseményünkön a
sikerrel pályázó magyar szervezetek képviselőivel együtt értékeljük a
Kreatív Európa program 2014-2020-as időszakát: tapasztalataikról,
élményeikről, nemzetközi együttműködésről, csapatmunkáról és a
járvány miatti újratervezésről mesélnek nekünk. Egyúttal a jövőbe is
tekintünk, hiszen a Program 2021-ben folytatódik, és ismét számos
támogatási lehetőséget kínál majd a kulturális és kreatív szektornak.

Tartson velünk és vendégeinkkel május 27-én, és ismerje meg
a Kreatív Európa történeteket!
Az eseményt online, a Zoom alkalmazáson keresztül tartjuk.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az
alábbi linkre kattintva lehetséges:
https://forms.gle/EKRjctULCQqKZXwPA
A regisztráció határideje: 2021. május 26., 18:00
PROGRAM
9:30-10:00
Köszöntő – Paszternák Ádám ügyvezető, MEDIA alprogram vezető
(Kreatív Európa Iroda)
10:00-11:00
MEDIA I. – Producerek
Dr. Endrényi Krisztina (Mythberg)
László Sára (Campfilm)
Mécs Mónika (Inforg M&M)
Moderátor: Deák Zsuzsanna
11:00-12:00
MEDIA II. – Mozik és filmfesztiválok
Demeter Éva (TiszapArt Mozi, Szolnok)
Gyureskó Enikő (Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm
Fesztivál)
Liszka Tamás (Budapest Film/Távmozi, Anilogue)
Moderátor: Deák Zsuzsanna
12:00-12:15
Kávészünet
12:15-13:15
Kreatív Európa a járvány idején
Berta Balázs (Vertigo Média)
Elsässer Klaudia (Pannonia Entertainment)
Illés Márton (Független Színház Magyarország)

Bellay Szilvia (Fórum a Népművészetért Alapítvány)
Moderátor: Deák Zsuzsanna
13:15-13:45
Ebédszünet
13:45-14:00
Köszöntő – Mondik Gábor ügyvezető-helyettes, Kultúra alprogram
vezető (Kreatív Európa Iroda)
14:00-15:00
Kultúra I. - Közgyűjtemények és közönség
Dr. Dani János (Déri Múzeum, Debrecen)
Szatucsek Zoltán (Magyar Nemzeti Levéltár)
Dr. Ujváry Tamás (Gödöllői Királyi Kastély)
Moderátor: Veiszer Alinda
15:00-16:00
Kultúra II. - Zene, tánc, színház
Petrányi Barna (Pro Progressione)
Talló Gergely (Műhely Alapítvány)
Weyer Balázs (Hangvető)
Moderátor: Veiszer Alinda

Elfogadták a Kreatív Európa program 2021-2027-es időszakra
szóló költségvetését

Az Európai Parlament május 19-én elfogadta az új Kreatív Európa
program költségvetését.
A közel 2,5 milliárd eurós költségvetés csaknem a duplája a 20142020 közötti teljes keretnek. Június elején várhatóan megjelennek az
első pályázati felhívások is.
További információ

Tudnivalók a Kreatív Európa MEDIA 2021-es Co-Development,
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:
•

•

•
•
•

Kreatív Európa MEDIA alprogramban részt vevő országok
közötti 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 (Bulgária,
Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Horvátország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország,
Málta, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia)
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.

Szakértők jelentkezését várja az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szakértők jelentkezését várja a Kreatív Európa
program szektorközi ágának News Media, Journalism, Media Literacy
pályázatainak értékelésére.
Az értékelésre 2021. szemptember/októberben kerül sor (néhány
nap), a pályázatokat értékelő szakemberek fizetést kapnak
tevékenységükért.
Regisztrációs határidő: 2021. június 30.
Bővebb információ

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

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 határidők:
– Nagyjátékfilm kategóriákban: 2021. május 31.
– CineNewWave kategóriában: 2021. június 30.
Bővebb információ a nevezési kategóriákról és féltelekről elérhető a
Cinefest honlapján.

East Silver Market 2021

Az East Silver közép-kelet-európai dokumentumfilmes vásár
projekteket vár 2021-es rendezvényére, amely a 25. Jihlava
Nemzetközi
Dokumentumfilm
Fesztivál
keretében
kerül
megrendezésre. A beválogatott filmek bekerülnek az East Silver 2021
online
dokumentumfilm
katalógusába
és
a
Ji.hlava
IDFF
előválogatásába, valamint indulnak a Silver Eye díjért.
Időpont: 2021. október 26-31.
Jelentkezési határidő:
- final cut: 2021. május 31.
- rough cut: 2021. július 31.
További információ

Képzési lehetőségek Európában
Erich Pommer Institute 2021-es képzései

Megjelent az Erich Pommer Institute 2021-es képzéseit tartalmazó
online katalógus, ami elérhető online az Issue oldalán.

European VOD Meetings

Európai VoD platformok képviselőinek jelentkezését várják a European
VoD Meetings elnevezésű workshopra.
A képzés célja az európai VoD platformok versenyképességének
megerősítése, katalógusuk kulturális sokszínűségének megőrzése,
naprakész és átfogó elemzés készítése az ágazat igényeiről és

lehetőségeiről, valamint az európai, arthouse és a független filmek
forgalmát befolyásoló dinamika megértése.
Időpont és helyszín: 2021. július 28-30. Palma de Mallorca
Jelentkezés határideje: 2021. május 31.
További információ és a jelentkezési lap

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

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

