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Hírek
Új MEDIA pályázati felhívások

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség meghirdette
az új Kreatív Európa program keretében a MEDIA 2021-re szóló alábbi
pályázatait:
Networks of European Cinemas
Határidő: 2021. augusztus 10.
European Mini-Slate Development
Határidő: 2021. augusztus 12.
Films on the Move
Határidő: 2021. augusztus 24.
European Festivals
Határidő: 2021. augusztus 24.
European Slate Development
Határidő: 2021. augusztus 25.
TV and Online Content
Határidő: 2021. augusztus 25.

További pályázatok megjelenése a következő napokban, hetekben
várható. Az új pályázati kiírásokról honlapunkon és Facebook
oldalunkon is tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Bővebb információt az egyes pályázatokról honlapunk Pályázatok
2021-2027 menüpontja alatt, valamint a Funding & Tender
opportunities oldalon találhatnak.

A 2021-2027-es időszakra szóló Kreatív Európa új pályázati
rendszerét az alábbi oldalak, dokumentumok segítségével lehet
megismerni, tanulmányozni:
•

Minden pályázatot a Funding and
Portalon keresztül kell benyújtani.

•

A Funding and Tenders portál használatát bemutató webinar ide
kattintva érhető el.
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)

•

•
•

Tender

Opportunities

A Funding & Tender Opportunities Online Manual PDF verziója itt
érhető el.
Az új pályázati E-Grants rendszerről készült tájékoztató videó itt
érhető el.

MIA koprodukciós vásár és pitching fórum

A MIA koprodukciós vásár és a pitching fórum projekteket vár 2021es programjára.
Az esemény célja, hogy segítse új üzleti lehetőségek létrejöttét, új
tartalmak fejlesztését és létrehozását nemzetközi szinten.
A koprodukciós vásár & pitching fórum válogatásába mintegy 50
projekt kerül be a világ minden tájáról a következő három
kategóriában: Film, Drama, Doc. Minden részleg egy specifikus
nemzetközi vásárnak ad otthont, amelyek személyre szabott
tevékenységekkel segítik a pénzügyi és produkciós partnerek
keresését.
Időpont és helyszín: 2021. október 13-17. Róma
Jelentkezési határidő: 2021. június 25.
További információ
PDF tájékoztató (Rules & Procedures)

Megjelent a Kreatív Európa Kultúra alprogram magyar
nyerteseit bemutató kiadvány

A Kreatív Európa Kultúra alprogram új, Kreatív Európa történetek
2018-2020 - Sikeres magyar projektek című kiadványában 24 magyar
kulturális szervezetet mutatnak be a zene, a könyvkiadás, a tánc, a
színház, a múzeumok és a kulturális örökség területéről, amelyek
sikerrel pályáztak a Kreatív Európa programban.
A kiadvány itt érhető el online.

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

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

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.
CineNewWave kategóriában 2021. június 30-ig még lehet
nevezni.
Bővebb információ 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:
- rough cut: 2021. július 31.
További információ

Képzési lehetőségek Európában
CPH:LAB 2021-2022

Megnyílt a jelentkezés a CPH:LAB immerzív és interaktív
dokumentumfilmeket támogató programjára, amelyre idén
„TRANSFORMATIONS” témakörben várják a projekteket.
9 projektet válogatnak be, amelyeket alkotóik a fejlesztés után a
2022-es CPH:DOX keretében mutathatnak be.
A képzés első négy részét online tartják 2021. október és 2022.
január között. Az ötödik alkalomra a CPH:DOX alatt kerül sor 2022.
március 28. és április 1. között Koppenhágában.
Jelentkezési határidő: 2021. július 6.
További információ

Erich Pommer Institute 2021-es képzései

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

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

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: 2021. 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
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