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East Doc Platform 2022

Fejlesztési, gyártási és utómunkálati fázisban lévő, egész estés
kreatív dokumentumfilmeket, sorozatok és transzmédiás projekteket
várnak a 11. East Doc Platformra, amelyre az Institute of
Documentary Film és a One World International Human Rights
Documentary Film Festival szervezésében kerül sor.
Az East Doc Platform a közép-kelet-európai dokumentumfilmek
legnagyobb koprodukciós, finanszírozási és forgalmazói platformja.
Időpont és helyszín: 2022. március 26. - április 1. Prága
Jelentkezési határidő: 2021. november 19.
Programok:
East Doc Forum: a régió legnagyobb pitching fóruma, melyre
fejlesztési/korai gyártási fázisban levő projekteket várnak.

VR és transzmédiás projektek bemutatására a fórumon belül
megrendezésre kerülő East Doc Interactive pitching-en nyílik
lehetőség.
2001 óta több mint 300 dokumentumfilmes projekt készült el az East
Doc Forum közvetlen támogatásával.
További információ

Pályázat előkészítési költségek és önerő támogatására

A közvetlen irányítású uniós programokban, többek között a Kreatív
Európa programban történő eredményesebb hazai részvétel
érdekében Magyarország Kormánya a pályázóknak hazai
forrásból önerő- és előkészítési költség támogatást nyújt.
A támogatás célja a pályázatok sikerességének
javítása és azoknak a jelentkezőknek a segítése, motiválása,
akik megfelelő erőforrások hiányában nem használhatták ki
eddig ezt a pályázati lehetőséget.
A kedvezményezettek az egyes programok kiírásainak megfelelő
hazai szervezetek lehetnek:
-

költségvetési szervek,
önkormányzatok,
egyetemek,
egyesületek,
vállalkozások,
egyházak,

- alapítványok.
A támogatható tevékenységek az önerőtámogatás esetében
megegyeznek a kiválasztott uniós program lehetőségeivel. Az
előkészítő költségek esetében a fő támogatható tevékenység a lehető
legjobb pályázat benyújtása érdekében igénybe vett pályázatírói és
partnerkeresési szolgáltatás, a benyújtásra kész pályázat előzetes
értékelése, a tanulmányok és hatásvizsgálatok készítése.
A pályázat teljes keretösszege (összesen 18 közvetlen uniós
program pályázói számára) 2 506 060 000 Ft.
Pályázat benyújtására a rendelkezésre álló keret erejéig, de
legkésőbb 2021. november 5-ig van lehetőség. A támogatási
kérelmek elbírálása ezen időtartam alatt folyamatosan történik.
A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati
dokumentáció IDE KATTINTVA érhető el.

When East Meets West koprodukciós fórum

A WEMW 2022-es programját hibrid formában rendezik meg január
24-28. között Triesztben. A korábbi évek fórumához hasonlóan
ismét lesznek kiemelt résztvevő országok, ezúttal Oroszország,
Egyesült Királyság, Írország, Kanada, USA.
A fórumra 20 fejlesztési fázisban lévő, nemzetközi potenciállal
rendelkező játékfilmes és dokumentumfilmes projektet választanak
be.
Jelentkezési határidő: 2021. október 30.

Az elmúlt időszak nem adott sok lehetőséget a szakemberekkel való
megbeszélésekre, és a WEMW csapata október 8-án, 15-én, 22-én,
29-én virtuális találkozókat szervez a projektek és ötletek
megosztásának és a jelentkezési folyamat megismerésének
érdekében.
A megbeszéléseken való részvételhez az alkalmas időpont
megjelölésével az info@wemw.it kell jelentkezni.
További információ

Series Mania Forum: Co-Pro Pitching Sessions

A Series Mania Forum legrégebbi és legsikeresebb eseményére, a CoPro Pitching Sessionsre 2022. március 22-24. között kerül sor Lilleben. Nemzetközi támogatást kereső TV-sorozat producerek
jelentkezését várják.
2022-ben is 15 projektet válogatnak be a programra. A szakmai zsűri
a nyertes projektet 50.000 euróval díjazza.
Jelentkezési határidő: 2022. január 6.
További információ

Képzési lehetőségek Európában
The Animation Workshop - 3D karakterfejlesztő képzés

Megnyílt a jelentkezés a Via University College The Animation
Workshop 3D karakterfejlesztő kurzusára. A 14 hetes animációs
képzés során elismert szakemberek vezetik végig a résztvevőket a
3D karakter fejlesztési folyamatán.
Időpontok és helyszín: 2022. március 7. és június 10. között, Viborg
(Dánia) + egy online modul a kurzus után
Jelentkezési határidő: 2022. január 5.
Részvételi díj: 2850 euró (ösztöndíjak elérhetők)
A képzés a Kreatív Európa MEDIA alprogram támogatásával valósul
meg.
További információ

EPI: The Art of Negotiating Agreements for Film and TV

A jó megállapodások elengedhetetlenek minden sikeres üzlethez. Az
Erich Pommer Institut The Art of Negotiating Agreements for Film
and TV című képzése abban segíti az audiovizuális szakembereket,
hogy megfelelő gondolkodásmódot alakítsanak ki a tárgyalások
megkezdéséhez, ezáltal a lehető legjobb ajánlatot kaphassák. A
neves szakértők rávilágítanak az iparág titkaira, exkluzív betekintést
nyújtva annak belső működésébe, valamint áttekintést adnak a VODplatformokról és más potenciális üzleti partnerekről.
Időpont és helyszín: 2021. december 9-11. Berlin (utazási
napok nélkül)
Early bird jelentkezési határidő: november 15.
További információ és regisztráció/jelentkezés

EPI: Leading Innovation and Change in Film and TV

Az Erich Pommer Institut idén ősszel Berlinben rendezi meg Leading
Innovation and Change in Film and TV című képzését.
A digitalizáció, a közönség változó szokásai és a technológiai
innováció felgyorsította az audiovizuális ipar változásának ütemét,

amelyet a járvány csak tovább erősített. Ezek a fejlemények
feltárták, hogy mennyire fontos a szakemberek és a vállalatok gyors
alkalmazkodóképessége a piachoz. A workshop számos olyan
vállalkozói megközelítést tár majd a résztvevők elé, amelyek segítik
őket felkészülni a változásokra és üzleti modelljeik fenntartható
módon történő megújításában.
Időpont és helyszín: 2021. november 18-20. Berlin (utazási
napok nélkül)
Early bird jelentkezési határidő: október 25.
Október 25-én 13:00 órakor 20 perces online tájékoztatót
tartanak a képzési lehetőségről.
További információ és regisztráció/jelentkezés

FOCAL Production Value - The European Scheduling &
Budgeting Workshop

A PRODUCTION VALUE workshop fókuszában ambiciózus európai
játékfilmek és limitált sorozatok ütemezése és költségvetése áll. A
képzésre
A résztvevőket a legmagasabb szintű európai producerek és
rendezőasszisztensek oktatják, és különböző szakértők kapnak
konkrét véleményeket. A résztvevők szakértelmének bővítésén túl
hangsúlyt fektetnek a különböző európai munkakörülmények
megértésére, valamint az európai hálózat fejlesztésére és
kiterjesztésére.
A PRODUCTION VALUE workshopra az ausztriai Retzben kerül
sor 2022. január 8-16. között.

Jelentkezési határidő:
• line

producereknek és produkciós asszisztenseknek: 2021.
november 15.
• producereknek és rendezőknek projekttel: 2021. november 25.
Ösztöndíjak elérhetőek!
További információ

CEE Animation Workshop 2022

Megnyílt a jelentkezés animációs szakemberek számára a 4. CEE
Animation Workshopra. A képzés során a részvevők nemzetközi
szakértők segítségével fejleszthetik projektjeiket.
A program producerek és kreatív csapataik jelentkezését várja.
Bármely formátumú (TV, egészestés, rövid, hibrid, XR) animációs
projekttel lehet jelentkezni, de a képzés nyitva áll projekt nélkül
jelentkező producerek számára is, akik cégük hosszútávú stratégiáját
kívánják építeni.
A program 4 modulból áll:
• 2022.

február – online
április – online
• 2022. augusztus – jelenléti (Lengyelország)
• 2022. november – online
• 2022.

Részvételi díj:
- fejlesztési fázisban lévő animációs projekttel jelentkező kreatív

csapat (2-3 fő): 2700 euró
- egy résztvevő projekt nélkül: 1800 euró
Jelentkezési határidő: 2021. november 15.
További információ

MIDPOINT Feature Launch

Közép-kelet-európai feltörekvő tehetségek jelentkezését várják a
MIDPOINT Feature Launch 2022-es programjára.
A képzésre producerek, írók és első vagy második filmes rendezők
csapatai jelentkezhetnek. A programba 9 játékfilmes projektet
válogatnak be. A legjobb projekt 10 000 euró fejlesztési
támogatásban részesül.
Jelentkezési határidő: 2021. november 1.
További információ

Eurodoc 2022

Producerek és rendezők jelentkezését várják a Eurodoc 2022-es
képzésére. A programra fejlesztési fázisban lévő
dokumentumfilmes projektekkel lehet jelentkezni.
A képzés három egyhetes workshopból áll, amelyeket három
különböző európai városban rendeznek meg 2022. március és
október között, valamint online képzési alkalmakra is sor kerül a
program ideje alatt.
Jelentkezési határidő: 2021. október 29.
További információ:
• Eurodoc

brosúra
• Eurodoc honlap
• Jelentkezés

MEDIA pályázatok
Pályázati határidők:
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Határidő: 2021. november 17.
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