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Hírek
Újságírási partnerségek - partnerkereső pitch fórum

A Kreatív Európa Irodák nemzetközi hálózata online pitch fórumot
szervez 2022. július 1-jén a Kreatív Európa program Szektorközi
ág Újságírási partnerségek pályázatához kapcsolódóan. Az
eseményen a hírmédia-szektor szereplői mutathatják be
projektötleteiket, és kereshetnek partnereket a nemzetközi
együttműködések megvalósításához.
Az online rendezvényen a projektek képviselőinek 5 percük lesz
projektjük bemutatására, majd 2–3 percük a többi résztvevőtől
érkező kérdések megválaszolására. Az eseményen összesen 13
projekt kerül bemutatásra a következő országokból (minden
országból egy projekt): Magyarország, Belgium, Csehország, Dánia,
Hollandia, Horvátország, Franciaország, Írország, Németország,
Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovénia.
Az eseményen projekt nélküli résztvevőként is lehetőség nyílik részt
venni.

Jelentkezési határidő saját projekttel: 2022. június 10. 18:00
Jelentkezés: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1gAIPIXh
CXTldsyNkM-PAjqjAaAfyntN1OHF3nuvcTR__Mw/viewform
Regisztrációs határidő érdeklődőknek: 2022. június 30.
Regisztráció: https://my.weezevent.com/transnational-pitchingsession-news-journalism-partnerships-2022
Az Újságírási partnerségek pályázat leírása ide kattintva érhető el a
Funding & tender opportunities oldalon.

Kreatív innovációs laborok - partnerkereső pitch fórum

A Kreatív Európa Irodák nemzetközi hálózata online pitch fórumot
szervez 2022. június 20-án a Kreatív Európa program Szektorközi
ág Kreatív Innovációs Laborok pályázatához kapcsolódóan.
Az online rendezvényen a projektek képviselőinek 5 percük lesz
projektjük bemutatására, majd 2–3 percük a többi résztvevőtől
érkező kérdések megválaszolására. Az eseményen összesen 14
projekt kerül bemutatásra a következő országokból (minden
országból egy projekt): Magyarország, Csehország, Dánia, Hollandia,
Horvátország, Franciaország, Írország, Lengyelország, Németország,
Portugália, Románia, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia.

Az eseményen projekt nélküli résztvevőként is lehetőség nyílik részt
venni.
A Kreatív innovációs laborok felhívás célja az audiovizuális, valamint
más kulturális és kreatív ágazatokban is alkalmazható innovatív
eszközök, modellek és megoldások fejlesztésének támogatása, az
ágazatok közötti versenyképesség, együttműködés, forgalom,
láthatóság, elérhetőség, sokszínűség és a közönség növelésének
érdekében.
Jelentkezési határidő saját projekttel: 2022. május 27. 18:00
Jelentkezés: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesxRAHBIX
bC9u8a3EPOUkUgJ_X2xNmF3uhTj-bIdxtDl9xBQ/viewform
Regisztrációs határidő érdeklődőknek: 2022. június 17.
Regisztráció: https://my.weezevent.com/transnational-pitchingsession-innovation-lab-2022

MEDIA támogatott filmek a Cannes-i Filmfesztiválon

A MEDIA program 1991-es indulása óta közel 50 MEDIA támogatott
filmet díjaztak a Cannes-i Filmfesztiválon az Arany Pálma, a Grand
Prix és a Prix de la Mise en Scène/legjobb rendező díjakkal.
Idén, a 75. Cannes-i Filmfesztiválon 15 MEDIA támogatott
film szerepel különböző szekciókban, melyek közül 3 a legjobb
filmnek járó Arany Pálmáért versenyez:

• Triangle

of Sadness, r.: Ruben Östlund (Svédország,
Franciaország, Görögország, Egyesült Királyság, USA), MEDIA
forgalmazási támogatás
• Boy from Heaven, r.: Tarik Saleh (Franciaország, Svédország),
MEDIA fejlesztési támogatás
• Pacifiction (Tourment sur les îles), r.: Albert Serra
(Spanyolország, Németország), MEDIA forgalmazási
támogatás
További információ

MEDIA események a Cannes-i Filmfesztiválon

A Kreatív Európa MEDIA az alábbi programokat szervezi a 75.
Cannes-i Filmfesztivál és a Marché du Film keretében 2022.
május 20. és 24. között.
2022. május 20. Európai Film Fórum
14:30-16:30 Salle de Conférence de presse, Palais des Festival,
Cannes (online is közvetítik)
A Cannes-i Európai Film Fórum az európai audiovizuális szektor
versenyképességének globális szintű biztosításának kérdéseit
helyezi középpontba, különösen az ágazatra irányuló
magánbefektetések révén.
Részletek

A MEDIA Stand támogatja a vállalkozások és szakemberek
közötti hálózatépítési tevékenységeket a Marché du Film keretében
is. A MEDIA Stand idén az alábbi négy konferenciának biztosít
helyszínt a vásár ideje alatt:

2022. május 22. 15:00-15:45
Show me the crew! (Crew United)
2022. május 22. 17:00-18:00
A new era: How to strengthen EU Film Festivals worldwide?
(Cineuropa, Goethe Institut, Institut Français)
2022. május 23. 15:00-17:00
A Season of Classic Films – Launching Event (Association des
Cinémathèques Européennes (ACE))
2022. május 24. 11:30-12:30
ACP EU CULTURE Programme - Component OuiCoprod, The
coproduction platform for Africa-Caribbean-Pacific (ACP countries)
(OIF (Organisation international de la Francophonie)/EU/OACPS)
Részletek
Az események helyszíne: Village International, Pavilion 120
A konferenciákat online nem közvetítik.

Cartoon Springboard

2022. október 25-27. között rendezik meg Madridban a Cartoon
Springboard pitching eseményt fiatal animációs tehetségeknek.
A Cartoon ösztöndíjakat ajánl fel az alacsony gyártási kapacitású
országokból érkező fiatal animációsok számára az eseményen
történő részvételre: ingyenes szállást biztosít három éjszakára,
valamint 200 eurót megtérít a résztvevő utazási
költségéből. Az ösztöndíjra 2022. június 27. hétfőig lehet
jelentkezni.
További információ

Kids Kino Industry 2022

Fiatal közönséget célzó film és sorozat projektekkel lehet jelentkezni
a 6. Kids Kino Industry programjára. A nemzetközi koprodukciós
fórumra 2022. szeptember 27-30. között kerül sor hibrid formában,
Varsóban és online.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31.
További információ

CINEMIRA Gyerek- és Ifjúsági Film Pitchfórum

A CINEMIRA Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál 2022-ben harmadik
alkalommal rendezi meg a Gyerek-és Ifjúsági Film Pitchfórumot,
azzal a céllal, hogy a hazai forgatókönyvírók, írók és kreatív
gondolkodók lehetőséget kapjanak a fiatal közönség számára írt film

-és sorozatterveik bemutatására, valamint, hogy terveikhez
találjanak rendezőket, producereket, szakmai partnereket.
A Pitchfórumra élőszereplős, vagy animációs egészestés filmes
terveket, illetve élőszereplős vagy animációs sorozat terveket
várnak 2022. július 31-ig.
További információ

MobilBalaton videóverseny

Magyar Mozgókép Fesztivál és a Cinemira - Nemzetközi Gyerek és TEEN Film
Fesztivál VIDEÓVERSENYT hirdet 20 év alattiaknak.
Legyél te is filmes! Forgass filmet, akár a mobiloddal, és nyerj értékes filmes
díjakat!
Nevezési feltételek:
• Maximum 1,5 perces filmekkel lehet nevezni.
• A filmeket ebben a két témában várják: ÉSZAKI PART / DÉLI PART.
• Műfaji megkötés nincs! Lehet animáció, élőszereplős kisfilm, vagy akár

videóklip. Egy versenyző akár több alkotással is nevezhet.

Jelentkezési határidő: 2022. május 25.
További információ

Venice Gap-Financing Market

Megnyílt a jelentkezés a 79. Velencei Filmfesztivál keretében
megrendezésre kerülő Venice Gap-Financing Marketre. Az európai és
nemzetközi producerek projektjeit támogató platform keretében a
projektek képviselői személyes találkozók keretében egyeztethetnek
nemzetközi szakemberekkel és döntéshozókkal.
A 3 napos programon 45 európai és nemzetközi projektet mutatnak
be (játék- és dokumentumfilm, VR immersive story).
Időpont és helyszín: 2022. szeptember 2-4. Velence
Projektek beadási határideje meghosszabbítva 2022. május 15-ig.

További információ

Képzési lehetőségek Európában
My First Script – Zagreb Film Festival

Első nagyjátékfilmjük forgatókönyvén dolgozó filmesek jelentkezését
várják a 20. Zágrábi Filmfesztivál alatt (2022. október 23-30.)
megrendezésre kerülő, 5 napos forgatókönyv fejlesztő workshopra.
A programra összesen 6 résztvevőt válogatnak be: 2 főt
Horvátországból, 4 főt pedig más európai országokból.
A workshopon való részvétel ingyenes, a külföldi résztvevők utazási
és szállás költségeit is a szervezők állják.
Jelentkezési határidő: 2022. június 30.
További információs

EPI - Clearing Rights for Film and TV

A VoD előfizetések számának növekedésével a platformok
működésével kapcsolatos jogi esetek alapos megértése is
nélkülözhetetlenné vált a működtető cégek fenntartható
működéséhez. Az EPI workshopja átfogó képet ad az audioviuzális
szektor tradicionális és új szereplőivel való kapcsolatokban felmerülő
jogi kérdések tisztázására.
Képzés időpontja és helyszíne: 2022. június 9-11. Berlin
Részvételi díj: 690 euró (Ösztöndíjak elérhetőek!)
További információ

Art Department Masterclass

A képzés az art department feladataira fókuszál a filmek fejlesztési
és gyártási fázisában.
A workshop számos témája között szerepelnek például a hatékony
vizuális kommunikáció eszközei, projekt prezentáció módszerei vagy
a kreatív csapattal történő együttműködés lehetőségei.
Időpont és helyszín: 2022. június 13-18. Vilnius, Litvánia
Részvételi díj: 600 euró (Ösztöndíjak elérhetőek)
Jelentkezési határidő: 2022. május 17.
További információ

Atelier Ludwigsburg-Paris

Az Atelier Ludwigsburg-Paris 2022-2023-ra 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: 2022. május 31.
További információ

SOFA – School of Film Advancement

Kulturális menedzsmentben korábbi tapasztalattal rendelkező
audiovizuális szakemberek jelentkezését várják a SOFA – School of
Film Advancement képzésére.
A projektjavaslatok között szerepelhet például filmfesztivál
létrehozása, digitális forgalmazási platformhoz, mozihoz,
filmmúzeum/archívu,hoz vagy szerzői joghoz kapcsolódó projekt,
nyomtatott vagy online filmes magazin, VoD platform, képzési
kezdeményezés vagy egyéb kreatív és innovatív projekt a filmkultúra
menedzsment területén.
Képzés időpontjai:
2022. augusztus 15-20.
2022. október 24-29.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31.
További információ

European Creators' Lab

Megnyílt a jelentkezés a European Creators’ Lab alábbi két képzési
programjára. A kreatív és művészeti szektor azon szakembereinek
jelentkezését várják, akik szeretnék elmélyíteni tudásukat az
immersive storytelling területén.
DEVELOPMENT LAB in MUNICH
• Meghosszabbított

jelentkezési határidő: 2022. május 15.
• További információ: https://www.european-creators-lab.com/
• Jelentkezés: https://forms.gle/qdHtBqNaWXdBjLNd6

Serial Eyes

A Serial Eyes Európa egyik vezető képzési programja tv sorozatok
forgatókönyvíróinak. A 9 hónapos képzésre 2022. szeptember és
2023. május között kerül sor Berlinben, de a résztvevők Londonba és

a Lille-ben megrendezésre kerülő Series Mania Forumra is
ellátogatnak a képzés ideje alatt. A jelentkezőknek 1-3 éves
forgatókönyvírói tapasztalattal kell rendelkezniük.
Részvételi díj: 4500 euró (teljes ösztöndíjak is elérhetőek)
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2022. május 20.
22:00
További információ

Creative Simulation Technologies

A VIA University College – The Animation workshop 12 hetes
képzést indít, amely a számítógépes szimuláció különböző formáira
fókuszál olyan programok segítségével, mint a Houdini vagy a
TouchDesigner. A résztvevők saját szimulációs projektjükön
dolgoznak majd a képzés során.
A képzés időpontja: 2022. szeptember 5. – november 25.
Részvételi díj: 2850 EUR
Jelentkezési határidő: 2022. július 1.
További információ

Pályázati határidők

European Film Sales Agent
Határidő: 2022. június 14.
European VOD Networks and Operators
Határidő: 2022. június 22.
Markets & Networking
Határidő: 2022. június 28.
Films on the Move
II. Határidő: 2022. július 5.
NEWS-Journalism Partnerships
Határidő: 2022. szeptember 7.
Innovation Lab
Határidő: 2022. szeptember 7.
European Mini-Slate Development
Határidő: 2022. szeptember 8.
European Co-Development
Határidő: 2022. szeptember 8.

TV and Online Content
II. Határidő: 2022. szeptember 20.
A Kreatív Európa MEDIA és Szektorközi ág 2022es pályázati felhívásairól és a pályázás menetéről szóló tájékoztató
események felvételei a következő linken
megtekinthetők: https://www.eacea.ec.europa.eu/newsevents/events/online-sessions-creative-europe-media-and-crosssectoral-2022_en

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

