Hírlevél
2022. február 4.

Hírek
2022-es MEDIA felhívások

Megjelent az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
alábbi négy pályázati felhívása a Kreatív Európa
program keretében.
A pályázatok teljes dokumentációja a pályázatok nevére kattintva
érhető el a Funding & Tender opportunities oldalán. A felhívások
rövid, magyar nyelvű ismertetője honlapunk Pályázatok 20212027 menüpontja alatt található.
MEDIA ág:
Films on the Move
Határidő: 2022. március 15.
Határidő: 2022. július 5.

MEDIA 360°
Határidő: 2022. április 12.
Networks of European Festivals
Határidő: 2022. április 7.
Szektorközi ág:
Media Literacy
Határidő: 2022. április 6.

Pályázati tájékoztató események

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség online
tájékoztató eseményt szervez a Kreatív Európa MEDIA alábbi két pályázati
felhívásáról:
Films on the Move
Időpont: 2022. február 7. hétfő, 10:30-12:30
Az eseményhez a következő linken keresztül lehet csatlakozni:
•

•
•

Meeting
link: https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m596b23352a8e458ea94f911f
4991cca8
Meeting number: 2744 066 9299
Password: yJWyvPJ@433 (95998751 from phones)

European Film Distribution
Időpont: 2022. február 9. szerda, 14:00-17:00
Az eseményhez a következő linken keresztül lehet csatlakozni:
•

•
•

Meeting
link: https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mab48bdca9cb7dfebf01387cc
33feed41
Meeting number: 2740 469 7224
Password: SBeJyKu$355 (72359580 from phones)

Európai Film Fórum a Berlinalén

Az Európai Bizottság által elfogadott Európai média és audiovizuális
cselekvési terv célja a média és az audiovizuális ágazat fellendülésének
és átalakulásának támogatása. A cselekvési terv 10 kezdeményezést
javasol, közöttük a hatodik A klímasemleges audiovizuális ágazat
felé című fellépés. Ehhez kapcsolódóan rendezik meg a
következő Európai Film Fórumot is a 72. Berlini Filmfesztivál
keretében.
A fórumot február 14-én 9:30 és 11:00 között élőben közvetítik
a https://europeanfilmforum.eu/ oldalon.

EU Industry Days

2022. február 11-én 10 órakor konferenciát rendeznek Áttörő
technológiák előmozdítása a kulturális és kreatív iparágak
számára címmel az Európai Bizottság által szervezett EU Industry
Days programsorozat keretében.
Az immerzív és áttörést jelentő technológiák (mint például az XR, a
mesterséges intelligencia, a 3D technológiák vagy a 3D nyomtatás)
átalakítják a kultúrát és a kreativitást. A workshop ezekkel a
folyamatokkal foglalkozik, valamint az általuk képviselt kihívásokkal
és lehetőségekkel a kreatív cégek számára.
Az angol nyelvű eseményt élőben közvetítik Brüsszelből.
A részvétel ingyenes, de regisztráció szükséges.
Az EU Industry Days részletes programja itt érhető el.

TorinoFilmLab Co-Production Fund

A TFL koprodukciós alap európai producerek és nemzetközi
koproducerek együttműködésével megvalósuló projekteket támogat
(játékfilm, animáció, dokumentumfilm).
Tapasztalt producerek jelentkezését várják (min. 3. játékfilm). A
koproducernek olyan országból kell érkeznie, amely nem vesz részt
sem a MEDIA alprogramban, sem az Eurimagesban.
A kiválasztott gyártó cég 50.000 euró koprodukciós támogatásban
fog részesülni.
Jelentkezési határidő: 2022. március 24. 14:00
A TFL koprodukciós alapját a Kreatív Európa MEDIA támogatásával
hozták létre.
További információ

Budapest Debut Film Forum 2022

2022-ben ismét jelentkezik a Friss Hús elsőfilmes fóruma
Budapesten.
Március 29. és április 1. között rendezik a Budapest Debut Film
Forumot, várják a film- és sorozatterveket.
A koprodukció kulcsfontosságú szerepet játszik a filmgyártásban:
nemcsak finanszírozási, hanem forgalmazási szempontból is előnybe
kerülhetnek azok a produkciók, amelyek több ország
együttműködéseként jönnek létre. A Friss Hús csapata a sikeres
rövidfilmfesztivál mellett azért hozta létre a Budapest Debut Film
Forumot, hogy a kisműfajok után a nagyobb léptékek felé nyitó
elsőfilmes alkotóknak lehetőséget biztosítson tervük fejlesztésére.
Jelentkezési határidő: 2022. február 24.
Részletek

Mephisto alkotópályázat

A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum és a Pannonia Entertainment –
Pannonia Movie által üzemeltetett budapesti Cinema MOM a Klassz
program keretében közös alkotópályázatot
hirdet középiskolásoknak, egyetemistáknak és olyan fiatal
művészeknek, akik kedvet éreznek, hogy Szabó István Mephisto
című nagyjátékfilmjének az NFI – Filmarchívum által digitálisan
felújított, 2022 márciusában a mozikba kerülő kópiája kapcsán

képzőművészeti alkotást hozzanak létre. A legjobban sikerült
alkotásokat a Cinema MOM mozi területén két hónapig kiállítják.
Meghosszabbított pályázati határidő: 2022. február 6.
További információ

Magyar Mozgókép Fesztivál

2022. június 9. és 12. között a Nemzeti Filmintézet és
a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program
közösen rendezi meg Veszprémben, Balatonfüreden és
Balatonalmádiban a Magyar Mozgókép Fesztivált, melynek
részeként kerül sor a Magyar Fimakadémia lebonyolításában
a Magyar Mozgókép Díjak átadására. A szervezők hét
kategóriában – játékfilm, tévéfilm, egészestés dokumentumfilm,
rövid dokumentumfilm, kisjátékfilm, animációs film és tévésorozat
– várják a nevezéseket.
Egy alkotó több filmet is nevezhet, és minden olyan magyar
mozgóképes alkotással részt lehet venni, amely állami támogatásból
vagy független produkcióként jött létre, megfelel a kiírás feltételeinek
és nem nevezték a 2021-es Magyar Mozgókép Díjra.
Nevezési határidő 2022. február 18.
Részletek

Visegrad Film Forum

Idén újra megrendezik Pozsonyban a V4-es országok filmes
konferenciáját, a Visegrad Film Forumot. Az ötnapos rendezvény
intenzív képzésre és nemzetközi kapcsolatépítésre is lehetőséget
nyújt a régió országaiból érkező fiatal filmesek számára.
Időpont és helyszín: 2022. március 15-19. Pozsonyi
Színművészeti Egyetem Film és TV kara
További információ

Collaborate to Innovate

Megnyílt a jelentkezés a 2022-es COLLABORATE TO
INNOVATE programra.

A Kreatív Európa MEDIA támogatásával 2021-ben elindított program
célja, hogy támogassa azokat a kiemelkedő innovatív és
együttműködési projekteket, amelyeket az Europa Cinemas több
tagmozija együttműködésben valósít meg ugyanabban az országban
vagy határokon átnyúlóan.
2021-ben az első pályázati felhívásra 32 pályázat érkezett be az
Europa Cinemashoz, amelyből 15 izgalmas új projektet támogattak. A
nyertes projektekben 114 filmszínház összesen 1 millió euró
értékben.
Az Imperceptibles (Secret European Festival) című
projektben hat budapesti mozi is részt vesz: a Művész, a Puskin, a
Toldi, a Kino Café, a Tabán és a Corvin mozi. A francia-magyar
együttműködésben megvalósuló projekt koordinátora a párizsi
Cinema Le Balzac.
Jelentkezési határidő: 2022. február 28.
További információ

18. Busho nevezés

Megkezdődött a nevezés a 2022-es 18. BuSho filmfesztiválra.
2020. január 1. után elkészült, 30 percnél rövidebb játék, animációs
és kísérleti filmekkel lehet nevezni 2022. március 1-ig.
További információ

Brüsszeli koprodukciós fórum

2022. június 29-30-án hatodik alkalommal rendezik meg a Brüsszeli
koprodukciós fórumot a Brüsszeli Nemzetközi Filmfesztivál keretében.
A programra 18 fejlesztési fázisban lévő egészestés projektet
válogatnak be.
Jelentkezési határidő: 2022. március 14.
A koprodukciós fórumot két szekcióban szervezik:
Up-and-Coming Producers: olyan feltörekvő producerek
jelentkezését várják első vagy második filmes projektjükkel, akik
koproducereket vagy támogatókat keresnek.
Gap Financing Session: a szekció célja az európai és belga
producerek és támogatók közötti együttműködés előmozdítása.
További információ

Képzési lehetőségek Európában
MIDPOINT Series Launch

Sorozat terveket várnak a MIDPOINT 2022-es Series Launch
képzési programjára (korábbi TV Launch).
A közép-kelet-európai térségből érkező kreatív csapatok (írók,
rendezők, producerek) és junior fejlesztők is jelentkezhetnek.
A program 2022. április és november között valósul meg. A 9
kreatív beválogatott csapat 3 csoportra oszlik majd, amelyek
nemzetközileg elismert és tapasztalt oktatók irányítása alatt
dolgoznak projektjeik fejlesztésén.
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2022. február 6.
További információ

MFI Script 2 Film

A Mediterranean Film Institute 4 workshopból álló, féléves
forgatókönyvírói és projektfejlesztési képzése 2022-ben is
megrendezésre kerül. A képzésre forgatókönyvírók, producerek és
rendezők európai és nemzetközi kreatív csoportjai jelentkezhetnek,
fejlesztés alatt álló film, sorozat vagy dokumentumfilm projektekkel.
Időpontok és helyszínek:
1. workshop: 2022. június 24. - július 6. Niszirosz, Görögország
2. workshop: 2022. augusztus/szeptember, online képzés
3. workshop: 2022. október 9 – 11. Rodosz, Görögország
4. workshop: 2022. december, online képzés
Jelentkezési határidő:
- projekttel 2022. március 20.
- projekt nélkül 2022. április 20.
A képzés a Kreatív Európa MEDIA támogatásával valósul meg.
További információ

ACE Leadership Special

Megnyílt a jelentkezés az ACE Leadership Special workshopra,
amelynek célja, hogy tapasztalt producerek készségeit fejlessze a
cégvezetés és fejlesztés területén.
Időpontok és helyszínek:
•
•
•

2022. június 20-22. Hollandia
2022. szeptember 12-14. tbc.
(+ online megbeszélések)

A képzés a Kreatív Európa MEDIA támogatásával valósul meg.

Jelentkezési határidő: 2022. április 14.
További információ

Cartoon Next

Animációs projekteket várnak a Cartoon Next eseményére,
amit 2022. április 12. és 15. között rendeznek meg Marseille-ben.
A képzésre olyan európai producerek jelentkezését várják, akik
animációs projektjüket szeretnék cross-media irányba
továbbfejleszteni, és megismerkednének a több platformon történő
forgalmazás lehetőségeivel.
Jelentkezési határidő: 2022. február 4.
További információ

ACE Mentoring

Az ACE Mentoring program célja, hogy támogassa a feltörekvő
producereket karrierük építésében és nemzetközi kapcsolataik
fejlesztésében. A programra beválogatott producerek munkáját
mentor segíti online vagy személyesen.
A képzés 2022. március-december között valósul meg 4 workshop
keretében.
Részvételi díj: 300 EUR/résztvevő
Jelentkezési határidő: 2022. február 25.
Részletek

ACE Producers Animation Special

Megnyílt a jelentkezés az ACE Animation Special programjára, amit a
Kreatív Európa MEDIA támogatásával rendeznek meg 2022. május
30. és június 4. között.
A workshopra 16-18 tapasztalt producert válogatnak be, akik
elsősorban a kreatív és pénzügyi aspektusokra összpontosítva

fejleszthetik projektjeiket. (Lehetőség van projekt nélkül is
jelentkezni.)
Részvételi díj: 2500 EUR (utazás költségeit nem tartalmazza) (ACE
Network tagoknak 2250 EUR)
Jelentkezési határidő: 2022. február 24.
További információ

EsoDoc 2022

Az ESoDoc dokumentumfilmes szakemberek jelentkezését várja
2022-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).
Jelentkezési határidő: 2022. február 9.
További információ

Docu Rough Cut Boutique

Megnyílt a jelentkezés a 2022-es 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 a következő
időpontokban:
•
•
•

2022. március vége/április eleje
2022. június eleje
2022. augusztus közepe

Részvételi díj: 1000 euró/csapat (Ösztöndíjak elérhetőek.)
Jelentkezési határidő: 2022. február 7.
További információ

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

