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Mikor indult a MEDIA program és 
milyen ötletet váltott valóra? 

A MEDIA program (a francia Mesures pour 
l’encouragement et le développement de l’industrie 
audiovisuelle rövidítése) 1991-ben kezdte meg 
működését. Célja erősíteni az európai filmek, te-
levíziós, illetve videoprodukciók határokon átívelő 
terjedését, valamint gondoskodni az európai kultu-
rális sokszínűségről. További célkitűzés az európai 
audiovizuális produkciók környezetének fejlesztése 
a nemzeti iparok erősítése révén, melyet a produk-
ciók európai piacon történő forgalmazása, valamint 
az együttműködések támogatása segít elő. A MEDIA 
ma az EU Kreatív Európa programjának része.
A MEDIA program 1991-ben indult, egy időben a 
határok nélküli televíziózásról szóló irányelv átülte-
tésével, amely 26 európai állam képviselőinek, vala-
mint az Európai Bizottság elnökének 1989. október 
2-án elfogadott, Audiovizuális Eureka elnevezésű 
közös nyilatkozatára épül. Az eredeti költségvetés 
310 millió ECU volt. Jelenleg a Kreatív Európa prog-

ram (2014-2020) 1,46 milliárd eurós költségveté-
sének több mint a felében (56%) részesül a MEDIA 
alprogram.

Hogyan segíti a MEDIA program az 
audiovizuális ipart?

Az EU befektetése a fejlesztési folyamat korai sza-
kaszában jelenik meg, amikor az alkotók koncepci-
óikat fejlesztik és forgatókönyveiket írják. A MEDIA 
program a koprodukciókat is ösztönzi: a koproduk-
ciós filmek két-háromszoros terjedési potenciállal 
rendelkeznek. A MEDIA bizonyos területei erősen 
szelektívek, ami olyan minőségi címet jelent, mely 
növeli az audiovizuális alkotások értékét és anyagi 
támogatásukat.
A MEDIA program továbbá több mint 20 000 pro-
ducer, rendező, valamint forgatókönyvíró képzésé-
hez járult hozzá és tette lehetővé számukra, hogy 
alkalmazkodjanak az új technológiákhoz.
A MEDIA program ezenkívül hozzáférést biztosít kü-
lönféle tartalmakhoz is, változatos forgalmazási esz-

A Bigger Splash R.: Luca Guadagnino

1991-es útnak indítása óta az EU MEDIA 
programja 2,4 milliárd eurót fektetett 
az európai kreativitásba és kulturális 
sokszínűségbe, európai filmek ezreinek 
fejlesztését és nemzetközi forgalmazását 
támogatta. Magyarország 2004-es csatla-
kozása óta 14,8 millió euró támogatásban 
részesült a hazai filmipar.

25 éves 
a MEDIA 
program
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járó Golden Globe-díjat is elnyerte, a Carol, a  
Fiatalság, a Brooklyn, a 45 év, a Mustang, az Egy hábo-
rú, A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt,  
A csend képe, A szoba, az Amy, valamint a Shaun, a 
bárány – A film.

Miért fontos a feliratozás  
és a szinkronizálás? Milyen  
mértékű EU-támogatásban 
részesülnek ezek a területek?

A legfrissebb Eurobarométer felmérés szerint az 
európaiak 62%-a kizárólag saját nyelvükre lefor-
dított, vagy feliratozott filmeket és sorozatokat 
néz. A feliratozás és szinkronizálás az audiovizu-
ális művek európai terjedésének fő kihívásaként 
jelenik meg. A promócióval együtt, e területek 
jelentik az egyik legnagyobb kiadást a MEDIA 
program számára, az európai filmek határokon 
átnyúló forgalmazásának támogatása érdekében. 
2014-ben a MEDIA körülbelül 4 millió eurót for-
dított feliratozásra és szinkronizálásra, elősegítve 
ezzel mintegy 500 film új nézőkhöz való eljutását. 
A Bizottság nemrégiben megnövelte e támogatást 
(2015-re körülbelül 4,3 millió euró). Az Európai 
Parlament támogatásával továbbá elindított két 
új, a feliratozást segítő projektet is, 4,5 millió eu-
rós költségvetéssel.

A nimfomániás R.: Lars von Trier

közök, forgalmazói ügynökségek/forgalmazók, va-
lamint mozik támogatása révén. A MEDIA program 
támogatásainak nagy részét (44%) nem-nemzeti 
forgalmazásra és online forgalmazásra különíti el.  
A MEDIA támogatást nyújt a forgalmazóknak kül-
földi filmek vetítéséhez, valamint a marketinghez, 
nyomtatáshoz, hirdetéshez, feliratozáshoz, szink-
ronizáláshoz, stb. A program támogatja az Euró-
pa szerte 962 moziból álló, európai alkotásokat 
vetítő Europa Cinemas hálózatot is. Minden, az 
Europa Cinemas hálózatba fektetett 1 euró az 
újabb közönség elérése révén további, körülbelül 
13 euró bevételt generál az audiovizuális szektor 
számára.
Az EU végezetül az európai audiovizuális alkotások 
iránti érdeklődés ösztönzése érdekében a kö-
zönségépítést is támogatja, különös tekintettel a 
promócióra, a mozgókép műveltségre, valamint a 
fesztiválokra.
Ezt a tevékenységet a Kreatív Európa Irodák há-
lózata nemzeti szinten támogatja az EU-tagorszá-
gokban, valamint a MEDIA programban részt vevő 
további országokban. A 79 iroda feladata segíteni 
a pályázókat és helyi szinten népszerűsíteni a prog-
ramot.

Milyen ismertebb filmeket 
támogatott a MEDIA 1991-es 
fennállása óta?

A MEDIA kezdettől fogva az európai mozi számos 
gyöngyszemének volt társfinanszírozója. A program 
az ígéretes filmeknek segített a felemelkedésben, 
hogy azok nemzetközi szinten is ismertté váljanak. 
Az olyan MEDIA-támogatott filmek, mint A nagy szép-
ség, a Gettómilliomos, vagy a Good Bye, Lenin külön-
leges elismerésben részesültek különféle fesztiválo-
kon és díjkiosztókon, Cannes-tól kezdve egészen az 
Oscarig.
1991 óta 40 MEDIA-támogatott film kapta meg az 
Arany Pálmát, a Nagydíjat, vagy a Legjobb rendezés 
díját a Cannes-i Filmfesztiválon. 2016-ban, Cannes-
ban a hivatalos versenyprogramban szereplő 21 
filmből 10-et támogatott a MEDIA program.
A MEDIA-támogatott alkotásokat Európán túl 
is elismerik. A legutóbbi négy, legjobb külföldi 
filmnek járó Oscar-díjat a következő alkotások 
vitték haza: a Szerelem, A nagy szépség, az Ida és a 
Saul fia. 2016-ban 11 MEDIA-támogatott film 18 
Oscar-jelölést kapott. Ezek a következők voltak: 
a Saul fia, amely a legjobb idegen nyelv filmnek 
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Mit tesz a Bizottság annak 
érdekében, hogy szélesebb 
hozzáférést biztosítson  
az audiovizuális tartalmakhoz 
az EU-ban?

2015 decemberében a Bizottság új szabályokat 
terjesztett elő a határokon túli hordozhatóságról a 

Digitális egységes piaci stratégia részeként. E sza-
bályok azt a célt szolgálják, hogy azok az európai 
állampolgárok, akik filmeket, sportközvetítéseket 
zenét, e-könyveket, illetve játékokat vásárolnak ott-
hon, hozzáférhessenek e szolgáltatásokhoz akkor 
is, amikor másik EU-országba utaznak. Szintén de-
cemberben a Bizottság részleteket közölt a kreatív 
tartalmakhoz való, határokon átnyúló hozzáférés 
továbbfejlesztését érintő, várható intézkedésekkel 
kapcsolatban. Ez a következőket tartalmazza:

• a televíziós és rádió programok határokon átíve-
lő online forgalmazásának erősítése;

• a jogtulajdonosok és forgalmazók támogatása 
olyan megállapodások kötésében, amelyek a 
határokon átnyúló tartalom-hozzáférés lehetővé 
tételére vonatkozó jogosítványokkal, valamint a 
tagországok érdeklődő felhasználóinak igényei-
vel kapcsolatosak; 

• a már nem forgalmazott alkotások digitalizáció-
jának és online elérhetőségének lehetővé tétele 
az EU egész területén.

Hajnali láz R.: Gárdos Péter

Mi a Kulturális és Kreatív Szektorok 
Garanciaeszköze és mire jó?

A MEDIA új garanciaeszköze révén támogatja az 
európai audiovizuális cégek finanszírozáshoz való 
hozzáférését is. 2014 és 2020 között a Kreatív Eu-
rópa program 121 millió eurót különített el pénz-
ügyi közvetítőknek egy olyan biztosításként funkci-
onáló mechanizmusra, amely finanszírozást kínál 
kulturális és kreatív kezdeményezések számára. 
Ennek oka, hogy a kulturális és kreatív szektorok 
számára kihívást jelenthet a finanszírozáshoz való 
hozzáférés. Ez adódhat a vagyonok és biztosítékok 
megfoghatatlan jellegéből, a piac korlátozott mé-
retéből, a kereslet bizonytalanságából, vagy a kép-

zések hiányából – a pénzügyi közvetítők oldalán 
–, melyek segítenének kezelni a szektor sajátos-
ságait. Becslések szerint, intézkedések hiányában 
a szektort érintő finanszírozási szakadék 2014 és 
2020 között évi 1,1-1,9 milliárd eurót fog kitenni. 
A biztosíték hiánya 280 000 – 476 000 KKV számá-
ra lehetetlenítheti el a szektorban, hogy pénzügyi 
közvetítői hitelhez jusson.
A Kulturális és Kreatív Szektorok Garanciaeszköze 
arra hivatott, hogy kölcsönök és más finanszírozási 
eszközök formájában 600 millió euróval támogas-
sa a kulturális és kreatív szektorban tevékenykedő 
KKV-kat, valamint a mikro-, kis- és közepes méretű 
szervezeteket. A garancia területen az Európai Be-
fektetési Alap jár el a Bizottság nevében.

Hétköznapi titkaink R.: Joachim Trier
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               Televízió                  Mozi                  Videojáték

Tartalom és emberi erőforrás
 
    

A befektetés hozzájárul az audiovizuális 
szektor versenyképességének növeléséhez és 
az országok közötti koprodukciók létrejöttéhez.

A koprodukciós alkotások kétszer-háromszor  
több országba jutnak el, mint az egyetlen  
ország által gyártott filmek.

A közönség elérése
Minden, az Europa Cinemas hálózatba 
fektetett 1 euró körülbelül 13 eurót termel 
az audiovizuális szektor számára, újabb 
közönség bevonása révén.

5% Fesztiválok, közönségépítés és filmismereti műveltség

A MEDIA a Kreatív Európa program részeként támogatja Európa kulturális és 

audiovizuális szektorait, amely így 4,5%-kal járul hozzá az EU GDP-jéhez és 

8 millió munkahely megteremtését segítette elő.

2016-ban 121 millió eurós garanciaeszköz elkülönítésére került sor a 

kulturális és kreatív szektorok részére, amely várhatóan több mint  

600 millió euró értékű banki hitelt biztosít.

            33%                                                               

Filmek fejlesztése 420 film/év 
pl.: forgatókönyvírás, kutatás-finanszírozás 
TV műsorok 55 TV produkció/év 
pl.: forgatás, utómunka, animáció
Videojátékok 30 videojáték projekt/év 
pl.: 3D modellezés és marketing

           
               8%
Képzések audiovizuális szakemberek számára
80 kezdeményezés, évente több mint 1800 szakember 
képzésére

      10%
Piaci hozzáférés
pl.: üzleti események és online 
eszközök támogatása (EU-s filmes 
adatbázisok)

      39%
Nem-nemzeti alkotások 
forgalmazása
pl.: mozi hálózatok támogatása, 
feliratozás és szinkronizálás, promóció 
és hirdetés

         5%
Online forgalmazás
pl.: VOD platformok és multiplatform-
bemutatók támogatása

25 ÉV TÁMOGATÁS AZ EURÓPAI KREATIVITÁS SZÁMÁRA
25 év: 2,4 milliárd euró támogatás

1991
2016

Ifjúság R.: Paolo Sorrentino

A Bizottság Kreatív Európa programja ezen kívül

• tovább népszerűsíti eszközeit, hogy még több 
európai alkotás kerüljön az egységes piacra, 
beleértve  az európai filmek ready-to-offer  
katalógusának megalkotását;

  
• támogatja az európai online keresőeszközök 

tartalomszolgáltatóinak fejlesztését, amelyet  
az internethasználóknak ajánl fel, valamint  
népszerűsíti a hatékonyabb közösségi  
finanszírozást a feliratozás és a szinkronizálás 
fejlesztése érdekében;

• fokozza a párbeszédet az audiovizuális szektorral 
a törvényes kínálatok, valamint a filmek  
felfedezhetőségének és megtalálhatóságának 
népszerűsítése érdekében.

Forrás: Európai Bizottság 
Brüsszel, 2016. május 13.
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A program teljes költségvetése a 2014-2020 közötti 
időszakra 1,46 milliárd euró, amely a korábbi 
programokhoz viszonyítva 9%-os növekedést jelent.

A program átfogó célkitűzése az európai kulturális 
sokszínűség és örökség előmozdítása, illetve a kultu-
rális és kreatív ágazatok versenyképességének növe-
lése.

Az ágazatokat érintő kérdések megválaszolása céljá-
ból három célkitűzést jelöltünk meg:

• az ágazatok nemzetközi szintű működési  
képességének támogatása;

• a művek és szakemberek mobilitásának  
ösztönzése, új közönség elé juttatása;

• a pénzügyi kapacitások megszilárdítása,  
különös tekintettel a kis- és középvállalatokra  
és szervezetekre.

A Kreatív Európa program legalább 250 000 művész 
és kulturális szakember, 2 000 mozi, 800 film és  
4 500 könyvfordítás részére nyújt finanszírozást. 

A Kreatív Európa program a kulturális és audiovi-
zuális ágazatokat már több mint húsz éve támogató 
Kultúra és MEDIA programok tapasztalataira és si-
kereire épít. A program két alprogramot tartalmaz: 
a Kultúra alprogram az előadó- és vizuális művé-
szeteknek, a kulturális örökségvédelemnek ad tá-
mogatást, a MEDIA alprogram pedig a moziknak 
és az audiovizuális ágazatnak nyújt finanszírozást. 

A Kreatív Európa a kulturális, kreatív  
és audiovizuális ágazatok támogatására  
irányuló európai program, amely  
a 2013 végén lezárult MEDIA,  
MEDIA Mundus és Kultúra programok 
folytatása.

KREATÍV 
EURÓPA 
(2014-2020)

20 000 nap a Földön R.: Iain Forsyth, Jane Pollard
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A három ágazat

MEDIA alprogram

Az audiovizuális és filmipari ágazatokat érintő MEDIA 
alprogram részesedése a teljes költségvetésből 
56%, azaz 818 millió euró.

A Kreatív Európa programon belül az audiovizuális 
ágazatra összpontosító MEDIA alprogram a korábbi 
MEDIA program (2007-2013) és a MEDIA Mundus 
(2011-2013) továbbfejlesztett változata.

A MEDIA alprogram támogatási területei:

• Fejlesztés – Egyedi projektek  
• Fejlesztés – Csomagtervek 
• Videojátékok fejlesztése 
• Televíziós műsorgyártás 

• Szelektív mozi forgalmazás 
• Automatikus mozi forgalmazás  
• Forgalmazói ügynökségek 
• Online forgalmazás (VOD) 
• Képzés
• Piaci hozzáférés
• Nemzetközi koprodukciós alapok
• Fesztiválok
• Közönségépítés
• Mozi hálózatok

Kultúra alprogram

A kreatív és kulturális ágazatokat érintő Kultúra al- 
program részesedése a teljes költségvetésből 31%, 
azaz 454,8 millió euró a 2020-ig terjedő idő- 
szakban.

Brooklyn R.: John Crowley
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Ida R.: Pawel Pawlikowski    

Az alprogram támogatja a kulturális és kreatív szerve-
zeteket azzal a céllal, hogy segítse őket a transznacio-
nális működésben és támogassa a kulturális művek 
határokon átívelő áramlását és a kulturális szereplők 
mobilitását. Segíti az európai dimenziójú projektek 
elindítását és a kulturális tartalom megosztását, to-
vábbá lehetővé teszi a kulturális és kreatív szereplők-
nek a nemzetközi munkavállalást, és tevékenységük 
kiterjesztését. Nemzetközi projekteket, műfordításo-
kat, hálózatokat és platformokat finanszíroz.

A 2014-2020-as időszakban az alprogramon belül 
négy területre lehet pályázatot benyújtani:

 • Európai együttműködési projektek

 • Európai platformok

 • Európai hálózatok

 • Műfordítási projektek

Szektorokon átívelő ágazat

A szektorközi, vagy más néven kulturális-kreatív ág  
költségvetési részesedése 13%, azaz 190 millió 
euró. 

Ez az ágazat finanszírozza annak a 121 millió eurós 
pénzügyi garanciaalapnak a felállítását 2016-tól, 
amelyet az Európai Befektetési Alap kezel. A garan- 
ciaeszköz elsődleges célja, hogy megkönnyítse a  
kisméretű kulturális és kreatív vállalkozások banki 
hitelekhez jutását. 

Ez az ágazat másrészt a következő területeket  
támogatatja: 

• nemzetközi szakpolitikai  
együttműködés, illetve tapasztalatcsere  
a döntéshozók és egyéb szereplők között;

• információs irodák hálózatának fenntartása;

• a közönségépítés és az üzleti modellek  
új megközelítései;

• kulturális és médiaismeretek.
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Az audiovizuális ágazat 
megerősítése

• A készség- és hálózatfejlesztés támogatása, kül-
önös tekintettel a digitális technológiák  
területén azzal a céllal, hogy az ágazat képes 
legyen alkalmazkodni a piac változó igényeihez.

• A pályázók támogatása az európai és azon túli 
piacokon sikeresnek ígérkező audiovizuális művek 
létrehozásában, illetve az európai és nemzetközi 
koprodukciók ösztönzése, beleértve a televíziós 
műsorsugárzókat is.

• A vállalkozások közötti csere előmozdítása, a pro-
ducerek támogatása a piaci hozzáférés területén, 
illetve abban, hogy projektjeiket a fenti piacokon 
láthatóvá tegyék.

A nemzetközi forgalmazás 
előmozdítása

• A filmforgalmazás támogatása nemzetközi  
marketing tevékenység, brand-építés,  
audiovizuális művek forgalmazása és  
vetítése révén.

• A marketing és a nemzetközi forgalmazás 
promóciója online platformokon keresztül.

• A közönségfejlesztés javítása, a közönség 
érdeklődésének felkeltése promóció, speciális 
rendezvények, a médiával kapcsolatos  
ismeretterjesztés és fesztiválok segítségével.

• Innovatív forgalmazási és üzleti modellek.

A MEDIA 
alprogram  
támogatási 
területei

Julieta R.: Pedro Almodóvar
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PRODUCERI TÁMOGATÁSOK

Fejlesztés – Egyedi projektek 

Kik pályázhatnak?

Független gyártó vállalatok, melyek esetében a cég-
bejegyzés legalább 12 hónapja történt. 

Támogatás az alábbi kategóriákra  
igényelhető:

• mozi bemutatásra szánt, min. 60 perces játékfil-
mek, animációk és kreatív dokumentumfilmek;

• televízióra szánt, min. 90 perces játékfilmek, min. 
24 perces animációs filmek és min. 25 perces 
kreatív dokumentumfilmek;

• digitális platformokra szánt, filmekhez kapcsolódó 
kereskedelmi célú digitális tartalom. 

Fejlesztési támogatások esetében csak fix összegekre 
(lump sum) lehet pályázni!                                                    

Támogatás összege:

• animáció: 60 000 euró

• kreatív dokumentumfilm: 25 000 euró

• játékfilm: 50 000 euró / 30 000 euró  
(a film költségvetésétől függően)

A pályázat benyújtását követő nyolc hónapon belül 
nem lehet megkezdeni a forgatást. 

Automatikus pontokat kaphatnak a fiatal közönsé-
get célzó projektek, illetve az alacsony, és a közepes 
gyártási kapacitással rendelkező országokból pályázó 
vállalatok. 

A támogatási formák

 

PRODUCERI 
TÁMOGATÁSOK FORGAlMAZÁS KÉPZÉS ÉS 

HÁlÓZATOK KöZöNSÉG

Fejlesztés
(egyedi projektek)

Szelektív mozi 
forgalmazás Képzés Filmfesztiválok

Fejlesztés
(csomagtervek)

Automatikus mozi 
forgalmazás

Piaci 
hozzáférés Közönségépítés

Videojátékok
fejlesztése

Forgalmazói  
ügynökségek

Nemzetközi 
koprodukciós alapok Mozi hálózatok

Televiziós 
műsorgyártás

Online 
forgalmazás

(VOD)
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Videojátékok fejlesztése 

Kik pályázhatnak?

Megfelelő tapasztalattal rendelkező európai 
videojáték-gyártó és -fejlesztő vállalatok

Támogatás mértéke: 

• Koncepciófejlesztésre 10 000 - 50 000 euró közötti 
összeg igényelhető

• Projektfejlesztésre 10 000 -150 000 euró közötti 
összeg kérhető

Egy adott videojáték esetében a koncepció- és a pro-
jektfejlesztési támogatás nem vonható össze.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható 
költségeinek legfeljebb 50%-a lehet.

The Witcher 3 -  Wild Hunt

Trine 3 - The Artifacts of Power

Fejlesztés – Csomagtervek

Kik pályázhatnak?

Legalább 36 hónapja bejegyzett, nemzetközi tapasz- 
talattal rendelkező filmgyártó cégek pályázhatnak 
csomagtervvel, melyeknek képesek egyidejűleg több 
(3-5) projekt fejlesztését végezni.

Támogatás az alábbi kategóriákra  
igényelhető:

• mozi bemutatásra szánt, min. 60 perces játékfil-
mek, animációk és kreatív dokumentumfilmek;

• televízióra szánt, min. 90 perces játékfilmek, min. 
24 perces animációs filmek és min. 25 perces 
kreatív dokumentumfilmek;

• digitális platformokra szánt, filmekhez kapcsolódó 
kereskedelmi célú digitális tartalom.  

Támogatás összege csomagtervek  
(3-5 projekt) esetében: 

70 000 – 200 000 euró között

Csak dokumentumfilmeket tartalmazó csomag eseté-
ben a támogatás max. 150 000 euró lehet.

Projektenként 10 000 és 60 000 euró közötti támoga-
tás érhető el, amennyiben ez az összeg nem haladja 
meg az elszámolható fejlesztési költségvetés legfel-
jebb 50%-át.

A pályázat benyújtását követő nyolc hónapon belül 
nem lehet megkezdeni a forgatást. 

A fejlesztési támogatás felső határa 200 000 euró 
(illetve 150 000 euró a csak dokumentumfilmeket 
tartalmazó csomagtervek esetében), a projektenkénti 
limit 60 000 euró, illetve a teljes fejlesztési költségve-
tés 50%-a.

Automatikus pontokat kaphatnak a fiatal közönsé-
get célzó projektek, illetve az alacsony, és a közepes 
gyártási kapacitással rendelkező országokból pályázó 
vállalatok. 
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FORGAlMAZÁS

Szelektív mozi forgalmazás     

Kik pályázhatnak?

Csak olyan európai mozi forgalmazókból álló csopor-
tosulások támogathatók, melyekben a pályázó koor-
dinátor (a film forgalmazói ügynöke) mellett legalább 
hét különböző országban működő forgalmazó vesz 
részt, melyek egy vagy több európai, nem-nemzeti 
film forgalmazására pályáznak. 

Támogatás a legalább 60 perc hosszúságú játék-
filmekre, kreatív dokumentumfilmekre, vagy animá-
ciós filmekre igényelhető.

A Szelektív támogatási forma arra ösztönzi az európai 
forgalmazói csoportokat, hogy invesztáljanak a nem- 
hazai európai filmek promóciójába, segítséget 
nyújtva a fenti csoportoknak a kópia- és reklámozási 
költségek finanszírozásához. 

A 10 millió eurót meghaladó költségvetésű német, 
francia, spanyol és angol filmek nem támogathatók. 
Ezek a költségvetési korlátozások nem vonatkoznak az 
egyéb országokból származó filmekre.

A digitális forgalmazás is támogatható, amennyiben a 
minőség eléri az 1,3K-t.

A pályázó csoportokban legalább hét forgalmazónak 
kell részt vennie.

A pályázatokat nemzetközi forgalmazási ügynöknek 
kell koordinálnia.

Amy - Az Amy Winehouse-sztori   
R.: Asif Kapadia

Televíziós műsorgyártás 

Kik pályázhatnak?

Kellő tapasztalattal rendelkező, független gyártó vál-
lalatok.

Minimum 3 különböző európai országbeli  
műsorsugárzó cég részvétele szükséges,  
koprodukció, vagy elővásárlás formájában.

Támogatás az alábbi kategóriákra  
kérhető:

• televízióra szánt játékfilmek (min. 90 perc);

• televízióra szánt animációs filmek (min. 24 perc); 

• televízióra szánt kreatív dokumentumfilmek  
(min. 50 perc);

• játékfilm-sorozatok esetében a folytatás, vagy  
a második és harmadik évad is támogatható.

A Televíziós műsorgyártás támogatási forma célja, 
hogy az európai és nemzetközi piacra szánt sokféle, 

magas színvonalú audiovizuális projekt gyártását és 
sugárzását ösztönözze. 

Támogatás mértéke:

• játékfilmek és animációk: max. 500 000 euró,  
vagy az elszámolható költségek 12,5%-a;

• legalább 10 millió eurós költségvetésű  
koprodukciós TV dráma sorozatok első  
szériájának esetében akár 1 millió euró  
támogatás is igényelhető; 

• kreatív dokumentumfilmek: max. 300 000 euró 
vagy az elszámolható költségek 20%-a.

A műsorsugárzó nem lehet a mű többségi koprodu-
cere, illetve részesedése nem haladhatja meg a pro-
dukció teljes finanszírozásának 70%-át.

Automatikus pontokat kaphatnak a fiatal közönsé-
get célzó projektek, illetve az alacsony, és a közepes 
gyártási kapacitással rendelkező országokból pályázó 
vállalatok. 
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Forgalmazói ügynökségek

A forgalmazói ügynökségeket célzó  
támogatás két fázisban történik:

1. Létrehozási szakasz
Egy potenciális pénzalap létrehozása, melyet a pályá-
zatra jogosult forgalmazói ügynökségeknek egy refe-
rencia időszak alatt az európai piacon nyújtott teljesít-
ményük alapján számítanak ki.

2. Újra-befektetési szakasz 
A potenciális pénzalap újra-befektetése a követke-
zőkbe lehetséges:

• új, európai, nem-nemzeti filmek nemzetközi  
kereskedelmi jogaira vonatkozó minimum  
garanciák, vagy előlegek;

• új, európai, nem-nemzeti filmek promóciós,  
marketing és reklámköltségei.

Mustang R.: Deniz Gamze Ergüven

Automatikus mozi forgalmazás 

Kik pályázhatnak?                                                 

Európai mozi forgalmazó vállalatok.

Támogatás a legalább 60 perc hosszúságú  
játékfilmekre, kreatív dokumentumfilmekre, 
vagy animációs filmekre igényelhető.

Az Automatikus mozi forgalmazási  
támogatás két fázisban történik:

1. Létrehozási szakasz  
Egy potenciális pénzalap létrehozása, melyet egy 
referencia időszak alatt a MEDIA alprogramban részt 
vevő országokban európai, nem-nemzeti filmekre 
eladott mozijegyek alapján számítanak ki.

2. Újra-befektetési szakasz  
A létrehozott potenciális pénzalapot újra be kell 
fektetni a következőkbe:

• új, európai, nem-nemzeti filmek koprodukciója;     

• új, európai, nem-nemzeti filmek forgalmazási 
jogainak megszerzése (minimál garancia által);                                               

• új, európai, nem-nemzeti filmek bemutatási 
költségei (kópiák másolása, szinkronizálása  
és feliratozása), valamint promóciós és  
reklámköltségei.    

 
Az Automatikus forgalmazási támogatás célja,  
hogy arra ösztönözze az európai forgalmazókat,  
hogy befektessenek a nem-hazai európai filmek 
forgalmazásába vagy koprodukciójába. 

Az odaítélt összeg kiszámítása a forgalmazó által az 
utolsó naptári évben forgalomba hozott, nem-hazai  
európai filmekre eladott belépőjegyek száma alapján 
történik. 

A támogatási összeget újra be kell fektetni nem hazai 
európai filmek koprodukciójába, vagy ezek forgalma-
zásába, akár minimálgaranciák vagy általános forga-
lomba hozatali promóciós költségek révén.

A digitális forgalmazás is támogatható, amennyiben a 
minőség eléri az 1,3K-t.
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KÉPZÉS ÉS HÁlÓZATOK

Képzés 

Kik pályázhatnak?

Európai magánvállatok, non-profit szervezetek, szö-
vetségek, alapítványok, önkormányzatok.

A pályázásra jogosult képzési programok
a következő területeket érinthetik:

• közönségépítés, marketing, forgalmazás  
és mozi bemutatás;

• pénzügyi, jogi és kereskedelmi menedzsment;

• filmalkotások fejlesztése és gyártása;

• a digitális átállásban rejlő lehetőségek és kihívások.    

A támogatás mértéke európai projektek esetében az 
elszámolható költségek legfeljebb 60%-a lehet, nem-
zetközi projektek esetében pedig 80%-a.

Piaci Hozzáférés

A pályázat keretében az alábbi tevékeny-
ségek támogathatók:

• hozzáférés biztosítása az európai audiovizuális 
vásárokhoz;

• online eszközök (adatbázisok, hálózatok) kifejlesz-
tése a filmes szakemberek számára;

• közös európai promóciós tevékenységek.

Ez a pályázati forma az audiovizuális vásárok,  
pitching fórumok, koprodukciós találkozók  
és filmes adatbázisok létrehozását támogatja.

Támogatás a legalább 60 perc hosszúságú  
játékfilmekre, kreatív dokumentumfilmekre,  
vagy animációs filmekre igényelhető.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható  
költségeinek legfeljebb 60%-a lehet.

Online forgalmazás (VOD)

Kik pályázhatnak?

Európai magánvállatok, non-profit szervezetek,  
szövetségek, alapítványok, önkormányzatok. 

Az Online forgalmazás támogatási forma 
az alábbiak részére nyújt támogatást:

• európai VOD (Video On Demand) szolgáltatások, 
amelyeknek célja az európai audiovizuális művek  
jelenlétének, láthatóságának és globális közönsé-
gének növelése;

• olyan digitális csomagok összeállítása és  
létrehozása, amely elősegíti az európai filmek 
kereskedelmi hasznosítását az olyan országokban 
nyújtott VOD szolgáltatásokon keresztül, amely 
országokban a fenti művek nem elérhetők;

• innovatív forgalmazási és promóciós stratégiák 
kidolgozása.

Carol R.: Todd Haynes
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Nemzetközi koprodukciós alapok

Kik pályázhatnak?

Legalább 12 hónapja bejegyzett európai koproduk-
ciós alapok, melyeknek fő tevékenysége a nemzetközi 
koprodukciók támogatása.

Támogatható tevékenységek:

• Olyan koprodukciós alapok pályázhatnak, amelyek 
elsősorban mozi bemutatásra szánt, minimum 
60 perces játékfilmeket, animációkat és kreatív 
dokumentumfilmeket támogatnak.

• Konkrét forgalmazási stratégiával kell rendelkezni  
a támogatott filmalkotások hatékonyabb  
terjesztése érdekében.

• A támogatott filmeket legalább három országban 
kell forgalmazni, melyek közül legalább egy részt 
vesz a MEDIA alprogramban és legalább egy nem 
vesz részt a programban (harmadik ország).

A támogatás mértéke a projekt elszámolható  
költségeinek legfeljebb 80%-a, vagy maximum  
400 000 euró lehet.

KöZöNSÉG

Filmfesztiválok

Kik pályázhatnak?

Kizárólag olyan filmfesztiválok jogosultak a támo-
gatásra, melyek a fesztiválprogramjuk legalább  
70%-ában a MEDIA alprogramban részt vevő orszá-
gokból származó filmeket vetítenek, vagy legalább 
100 játékfilm/400 rövidfilm szerepel a fesztiválprog-
ramban. A fesztiválon szereplő filmek legalább 50%-
ának (minimum 15 film) nem-nemzeti filmnek kell 
lennie.

Támogatás összege:

• a fesztiválprogramban szereplő európai filmek 
száma alapján 27 000 és 75 000 euró  
között;

• rövidfilm fesztiválok esetében a fesztiválprogram-
ban szereplő európai filmek száma alapján 19 000 
és 33 000 euró között.
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Közönségfejlesztés 
 
Kik pályázhatnak?

Filmoktatási kezdeményezések, filmintézetek, film örök-
ségvédelmi intézetek, fesztiválok, filmklubok, forgalmazói 
ügynökségek, forgalmazó vállatok, TV sugárzók, mozik, 
online platformok, film promóciós szövetségek, stb.

Támogatható tevékenységek:

Filmismereti, médiaelméleti oktatás:

• európai filmoktatási kezdeményezések hatéko- 
nyabb együttműködését elősegítő mechanizmusok 

• országokon átívelő, új, közös filmoktatási  
kezdeményezések 

• filmkatalógusok, oktatási anyagok és információs 
eszközök fejlesztése 

Közönségépítő események: 

• interaktív elemeket tartalmazó promóciós  
tevékenységek

• innovatív vetítési alkalmak a hagyományos  
mozi keretein túllépve 

A pályázat célja: az európai közönség érdeklődé-
sének felkeltése a filmművészet iránt, különös 
tekintettel a fiatalokra és a gyerekekre. 

Mozi hálózatok

Kik pályázhatnak? 

Legalább 100 moziból álló hálózatok, melyek lega-
lább 20 európai (MEDIA alprogramban részt vevő) 
országban üzemelnek.

Támogatható tevékenységek:

• európai filmek promóciója és vetítése;
• oktatási tevékenységek;
• promóciós és marketing tevékenységek egyéb 

forgalmazási platformokkal (televíziók, VOD  
platformok) együttműködésben;

• hálózatépítés: információ és kommunikáció;
• pénzügyi támogatás harmadik fél részére.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható költsé-
geinek legfeljebb 40%-a lehet.

Fiatal és gyönyörű  R.: François Ozon
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A 30/2013 sz. Fejlesztés / Egyedi projektek 
pályázati felhívásának első határidejére (2014. febru-
ár 28.) összesen 421 pályázat érkezett a programban 
részt vevő országokból, ezek közül 87 pályázat kapott 
támogatást, ami 21%-os kiválasztási arányt jelent. Ma-
gyarországról öt dokumentumfilmes és két játékfilmes 
projekt pályázott, közülük a KMH Film (The Voice), il-
letve a Camp Film (Styx) számára ítéltek meg 50 000, 
illetve 25 000 eurós fejlesztési támogatást.

A 32/2013 sz. Filmfesztiválok pályázat kere-
tében 2014-ben már két magyarországi nemzet-
közi filmfesztivál is kapott támogatást. A felhívás 
első fordulójában a 11. alkalommal megrendezett 
miskolci Jameson Cinefest szervezőjét, a Cine- 
Mis Kft-t 35 000 euróval támogatta a Kreatív Európa. 
A második fordulóban pályázó SzimplaFilm 19 000 
eurós támogatást nyert el a budapesti Anilogue 
Nemzetközi Animációs Fesztivál megrendezéséért. 

A 2014-es Filmfesztivál pályázat első határidejére 
Európából összesen 172 fesztivál pályázott, melyek 
közül összesen 37 kapott támogatást, ez 22%-os ki-
választási arányt jelent. A második körben az összes 
144 pályázó fesztivál közül 50-en részesültek anyagi 

hozzájárulásban, ami 35%-os kiválasztási arányt 
jelent. Mindkét pályázati fordulón három-három 
magyar fesztiválszervező indult el. 

A 16/2013. sz. Online forgalmazás (VOD) 
pályázati felhívás keretében idén is sikerrel szere-
pelt a Daazo - European Short Film Centre, rövid-
filmes Video on Demand portáljuk működését és 
fejlesztését idén 80 000 euróval támogatta a Kreatív 
Európa MEDIA alprogramja. 20 európai országból 
összesen 54 pályázat érkezett be, köztük három 
magyar pályázóval. Közülük 17 online forgalmazási 
platform kapott támogatást, ami 31%-os kiválasztá-
si arányt jelent.

A 22/2013 sz. Szelektív mozi forgalmazási 
pályázati felhívás első beadási határidejére (2014. 
február 28.) 24 magyar pályázó jelentkezett, közü-
lük 10 projekt kapott támogatást, míg a program-
ban részt vevő országokból együtt összesen 497-en 
pályáztak. Közülük 191-et választottak ki, ami 38%-
os kiválasztási arányt jelent.
A felhívás második fordulójára (2014. július 2.) 23 ma-
gyar forgalmazó pályázott, közülük ismét 10 európai 
film hazai forgalmazása kapott támogatást. Európai 

Magyar 
vonatkozású 
Kreatív 
Európa - MEDIA 
eredmények 
2014-ben

Anyám és más futóbolondok a családból R.: Fekete Ibolya
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A MEDIA alprogram mozi hálózatának, az Europa 
Cinemas-nak jelenleg 16 magyar tagja van, amely 
2014-ben összesen 181  878 euró támogatásban 
részesült. A budapesti mozik közül a Cirko-Gejzír, a 
Művész, a Puskin, a Tabán, a Toldi, az Uránia és a 
Vörösmarty mozi, Cegléden az Uránia, Debrecenben 
az Apollo Art, Kecskeméten az Otthon, Miskolcon az 
Uránia, Nyíregyházán a Krúdy Gyula Art, Pécsett az 
Apollo Arthouse, Szegeden a Belvárosi, Szolnokon 
a Tisza, Szombathelyen pedig a Savaria mozi kapott 
támogatást.

A 2014-es évben tehát összesen 1  243 139 euró tá-
mogatásban részesültek a hazai pályázók, ezen belül 

54 000 euró jutott a fesztiválokra, 175 000 euró fej-
lesztésre, 314  900 euró szelektív filmforgalmazásra, 
265 361 euró automatikus forgalmazásra, 80 000 euró 
online forgalmazásra, 120  000 euró közönségépítés-
re, 52 000 euró piaci hozzáférésre és 181  878 euró 
támogatásban részesültek az Europa Cinemas hálózat 
magyar tagjai. 

Ezen felül óriási sikerként értékelhetjük, hogy Szelektív 
forgalmazási pályázat keretében a Cannes-i Filmfeszti-
válon is díjazott Fehér Isten című film külföldi mozi for-
galmazását összesen csaknem 400 000 euróval támo-
gatta a MEDIA alprogram, ennek köszönhetően Mund-
ruczó Kornél filmje 18 európai országba juthatott el.   

Szerelem R.: Gaspar Noé

viszonylatban az 506 pályázat közül 232-t találtak alkalmasnak a 
támogatásra, ez 46%-os kiválasztási arányt jelent.   
2014-ben a Szelektív forgalmazási pályázat keretében többek 
között olyan sikeres és népszerű európai mozifilmek bemutatásá-
ra kaptak támogatást a hazai forgalmazók, mint a Lavina, az Ida, 
a Két nap, egy éjszaka, a Tiltott táncok,  Az utolsó éjszaka Párizsban,   
A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt, a Mi vagyunk 
a legjobbak, a Walesa – A remény embere, vagy a Sils Maria felhői.  
5 magyar forgalmazó céget, az ADS Service-t, a Cirko Filmet, a Klo-
rofilmet, a Mozinetet, valamint a Vertigo Médiát, illetve 20 európai 
film magyarországi forgalmazását támogatta idén a Kreatív Euró-
pa, összesen 314 900 euró összeggel. 
 
A 28/2013 sz. Automatikus mozi forgalmazási pályázat ke-
retében 7 magyar forgalmazó részére különítettek el saját forgalmuk 
és teljesítményük alapján összesen 265  361 euró támogatást, amit 
új filmek forgalmazási költségeibe forgathatnak be. A nyertes magyar 
pályázók között szerepel az A Company Hungary, az ADS Service, az 
Anjou Lafayette, a Cinetel, az MTVA, a Mozinet és a Vertigo Media.  A 
8 magyar pályázó közül 7-et választottak ki, az összes európai 266 for-
galmazó közül pedig 225 kapott támogatást, ami 85%-os kiválasztási 
arányt jelent.

A Moving Scope által létrehozott Scope50 közönségépítő pro-
jektre 120  000 euró támogatás érkezett a MEDIA alprogram-

tól a 27/2013 sz. Közönségépítés pályázat keretében.  
A Scope50 francia, brit, osztrák, cseh, lengyel és magyar (Cinefil  
Co - Magyarhangya közösség) együttműködéssel valósul meg.
 
A Scope50 kezdeményezés dióhéjban: a Festival Scope 25-
ös listájáról minden forgalmazó kiválaszt 10 filmet, majd 
ezeket benyújtja az egyes országok Scope50 tagjainak (a 
közönségből a forgalmazó által toborzott 50 fős csoport, a  
közönség képviseletében), akik kiválasztják a legjobb al-
kotást. A forgalmazó kötelezettséget vállal a győztes film 
bemutatására. A film bemutatója a Scope50 közösség leg-
aktívabb tagjainak részvételével történik. A kezdeményezés 
célja a független európai filmek forrásteremtő és bemuta-
tási folyamatainak európai forgalmazók általi újragondo-
lása. Az új kezdeményezés a közönség aktív bevonásával  
törekszik változást elérni.

A 26/2013 sz. Piaci hozzáférés pályázaton a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem (MOME) társszervezőként vesz részt a Visegrad 
Animation Forum c. projektben, melyben a koordinátor Asociace 
animovaného filmu (ASAF) mellett az Animation Producers Asso-
ciation (SPPA), az Association of Animated Film Producers Slovakia 
(APAF), valamint The Slovenian Animated Film Association (DSAF) is 
szervezőként van jelen. A projekt összesen 52 000 euró támogatás-
ban részesült.
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   Fejlesztés / Egyedi projektek 175 000
   Fesztiválok 54 000
  Europa Cinemas hálózat 2013 181 878
  Közönségépítés 120 000
  Online forgalmazás 80 000
  Automatikus mozi forgalmazás 265 361
  Szelektív mozi forgalmazás 314 900
  Piaci hozzáférés 52 000

  összesen: 1 243 139 EUR

MEDIA nyertes magyar projektek 2014-ben     

Fesztiválok

Fejlesztés / Egyedi projektek

Szelektív 
mozi 
forgalmazás

 Automatikus mozi forgalmazás
Online forgalmazás

Közönségépítés

Europa Cinemas 
hálózat 2013

Piaci hozzáférés
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A 17/2014 sz. Fejlesztés / Egyedi projektek pá-
lyázati felhívásának első határidejére (2015. január 15.) 
összesen 274 pályázat érkezett a programban részt vevő 
országokból, ezek közül 58 pályázat kapott támogatást, 
ami 21%-os kiválasztási arányt jelent. Magyarországról 
két animációs, két dokumentumfilmes és három játék-
filmes projekt érkezett, közülük a DokuArt (Thank God 
I’m Alive) számára ítéltek meg 25 000 eurós fejlesztési 
támogatást.
A felhívás második határidejére (2015. április 16.) 12 
magyar pályázat érkezett be, közülük 7 játékfilm, 3 doku-
mentumfilm és 2 animációs projekt.  A magyar pályázók 
közül végül az Eclipse Film (Stories From The Field) kapott 
támogatást 25 000 euró, a Campfilm (Natural Light), a 
Librecine (Island Blue) és a Katapult Film (The Blood Libel 
/ The Lawyer) pedig 50-50 000 euró értékben. A Kreatív 
Európa MEDIA alprogramjában részt vevő országokból a 
második fordulóra összesen 539 pályázat érkezett, közü-
lük 78 filmtervnek ítéltek meg fejlesztési támogatást, ez 
14%-os kiválasztási arányt jelent.

A 18/2014 sz. Fejlesztés / Csomagtervek pá-
lyázati felhívásra összesen 118 pályázatot adtak be, 
ebből 75 projekt kapott támogatást, ami 64%-os 
kiválasztási arány. A felhívásra egy magyar pályázó-

tól, a Proton Cinema-tól érkezett be csomagtervben  
4 filmes projekt, amire a Kreatív Európa 165 000 eurós 
fejlesztési támogatást ítélt meg.
 
A 32/2013 sz. Filmfesztiválok pályázat keretében 
2015-ben két magyarországi nemzetközi filmfesztivál 
kapott támogatást. A felhívás első fordulójában a 12. al-
kalommal megrendezett miskolci Jameson Cinefest szer-
vezőjét, a Cine-Mis Kft-t 35 000 euróval támogatta a Kre-
atív Európa. A második fordulóban pályázó SzimplaFilm 
19 000 eurós támogatást nyert el a budapesti Anilogue 
Nemzetközi Animációs Fesztivál megrendezéséért. 
 
A 28/2015. sz. Online forgalmazás (VOD) pá-
lyázati felhívás keretében idén is sikerrel szerepelt a 
Daazo - European Short Film Centre. Rövidfilmes Video 
On Demand portáljuk működését és fejlesztését idén 
60 000 euróval támogatta a Kreatív Európa MEDIA al-
programja. 12 európai országból összesen 27 pályázat 
érkezett, köztük egy magyar pályázóval, és közülük 18 
online forgalmazási platform kapott támogatást, ami 
67%-os kiválasztási arányt jelent.

A 23/2014 sz. Szelektív mozi forgalmazási 
pályázati felhívás első beadási határidejére (2014. 

Magyar 
vonatkozású 
Kreatív 
Európa - MEDIA 
eredmények 
2015-ben

Saul fia R.: Nemes László
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amelyek mozikban és fesztiválokon összejönnek, online 
szavaznak plakátokra és trailerekre, film-nagykövetként 
járnak el a sajtóban és különböző társasági eseménye-
ken, a forgalmazói hálózatokban pedig filmkritikusként 
vannak jelen. Ez az új kezdeményezés egyedülálló él-
ményt nyújt az európai nézők közösségének bővítése 
terén (elsősorban a fiatal közönség köreiben – a projekt 
első fordulójában a közönség 65-80%-a 35 év alatti volt).  
   
A 26/2013 sz. Piaci hozzáférés (FPA) pályázaton 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) társszerve-
zőként vesz részt a Visegrad Animation Forum c. pro-
jektben, melyben a koordinátor Asociace animovaného 
filmu (ASAF) mellett az Animation Producers Associati-
on (SPPA), az Association of Animated Film Producers 
Slovakia (APAF), valamint The Slovenian Animated Film 
Association (DSAF) is szervezőként van jelen. A projekt 
összesen 52 000 euró támogatásban részesült.

A MEDIA alprogram mozi hálózatának, az Europa 
Cinemas-nak jelenleg 16 magyar tagja van, ame-
lyek 2015-ben összesen 143 954 euró támogatásban 
részesültek. A budapesti mozik közül a Cirko-Gejzír, 
a Művész, a Puskin, a Tabán, a Toldi, az Uránia és a 
Vörösmarty mozi, Cegléden az Uránia, Debrecenben 

az Apollo Art, Kecskeméten az Otthon, Miskolcon az 
Uránia, Nyíregyházán a Krúdy Gyula Art, Pécsett az 
Apollo Arthouse, Szegeden a Belvárosi, Szolnokon a 
Tisza, Szombathelyen pedig a Savaria mozi kapott tá-
mogatást.

A 2015-ös évben tehát összesen 1 625 267 euró támo-
gatásban részesültek a hazai pályázók, ezen belül 54 000 
euró jutott a fesztiválokra, 365  000 euró fejlesztésre, 
239 800 euró szelektív filmforgalmazásra, 420 513 euró 
automatikus forgalmazásra, 60  000 euró online forgal-
mazásra, 150 000 euró közönségépítésre, 52 000 euró 
piaci hozzáférésre és 143 954 euró támogatásban része-
sültek az Europa Cinemas hálózat magyar tagjai.

Mindezeken felül komoly sikernek értékelhetjük azt az 
eredményt is, hogy a Szelektív mozi forgalmazási pályá-
zat keretében 24 különböző országbeli forgalmazó ösz-
szesen 550 000 euró támogatást kapott az Oscar-díjas  
Saul fia című film forgalmazására.

december 4.) 27 magyar pályázó jelentkezett, közülük  
17 projekt kapott támogatást, míg a programban részt 
vevő országokból együtt összesen 402 pályázat érkezett 
be, és közülük 223 projektet választottak ki, ami 55%-os 
kiválasztási arányt jelent.
A felhívás második fordulójára (2015. július 2.) 39 ma-
gyar forgalmazó pályázott, közülük ismét 10 európai 
film hazai forgalmazása kapott támogatást. Európai 
viszonylatban 870 pályázat közül 268 projektet talál-
tak alkalmasnak a támogatásra, ez 31%-os kiválasztási 
arányt jelent. 2015-ben a Szelektív forgalmazási pályá-
zat keretében többek között olyan sikeres és népszerű 
európai mozifilmek bemutatására kaptak támogatást a 
hazai forgalmazók, mint a Julie kisasszony, Phoenix bár, 
a Csajkor,  A küzdők, a 20 000 nap a Földön, vagy a Victo-
ria. Összesen tehát öt magyar forgalmazó céget, az ADS 
Service-t, a Cirko Filmet, a Cinefil Co-t, a Mozinetet, va-
lamint a Vertigo Médiát, illetve 27 európai film magyar-
országi forgalmazását támogatta idén a Kreatív Európa, 
összesen 239 800 euró összeggel. 
 
A 27/2014 sz. Automatikus mozi forgalmazási 
pályázat keretében 9 magyar forgalmazó részére különí-
tettek el saját forgalmuk és teljesítményük alapján ösz-
szesen 420 513 euró támogatást, amit új filmek forgal-

mazási költségeibe forgathatnak be. A nyertes magyar 
pályázók között szerepel az A Company Hungary, az ADS 
Service, az Anjou Lafayette, a Big Bang Media, a Cinetel, 
az MTVA, a Mozinet és a Vertigo Media. A tíz magyar 
pályázó közül kilencet választottak ki, az összes európai 
284 forgalmazó közül pedig 243 kapott támogatást, ami 
86%-os kiválasztási arányt jelent.

A Gutek Film (Lengyelország) eredeti ötlete alapján a 
Festival Scope (Franciaország) által létrehozott Scope100 
közönségépítő projektre 150  000 euró támogatás érke-
zett a MEDIA alprogramtól a 05/2015 sz. Közönség- 
építés pályázat keretében. A Scope100 az Aerofilms 
(Csehország), a Stadtkino (Ausztria), az Imagine (Belgium), 
az Arthaus (Norvégia) és a Cinefil Co (Magyarország – Ma-
gyarhangya közösség) együttműködésével valósul meg. 
2015-ben a kezdeményezés második fordulójára ke-
rült sor (2014-ben Scope50 néven futott), és a csa-
pat a norvég Arthaus, valamint és a belga Imagine 
forgalmazói cégekkel bővült. A Festival Scope 25-ös 
listájáról, minden forgalmazó kiválaszt 10 filmet, és 
ezt a listát benyújtja az egyes országok közönségé-
nek, akik szavaznak a legjobb alkotásra. A forgalmazó  
a Scope100 aktív részvételével bemutatja a győztes 
filmet. A Scope100 olyan aktív közösségeket tömörít, 
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   Szelektív mozi forgalmazás 239 800
  Europa Cinemas hálózat 2014 143 954
  Közönségépítés 150 000
  Online forgalmazás 60 000
   Videojátékok fejlesztése 140 000
   Fesztiválok 54 000
  Automatikus mozi forgalmazás 420 513
  Fejlesztés / Csomagtervek 165 000
  Fejlesztés / Egyedi projektek 200 000
  Piaci hozzáférés 52 000
 
  összesen: 1 625 267 EUR 

Szelektív mozi forgalmazás

Fejlesztés / 
Egyedi projektek

Fejlesztés / 
Csomagtervek

Automatikus mozi forgalmazás

Fesztiválok

Videojátékok 
fejlesztése

Online forgalmazás

Közönségépítés

Europa Cinemas hálózat 2014

MEDIA nyertes magyar projektek 2015-ben

Piaci hozzáférés
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2016 első negyedévében kihirdették a 18/2015 
sz. Fejlesztés – Egyedi projektek pályázatok 
1. határidős (2015. november 19.) eredményeit.  
A tizenegy magyar pályázó közül végül 4 doku-
mentumfilm-projekt kapott fejlesztési támogatást.  
A Riotfilm (Songs of the Land), a Filmpartners (Nine 
Months War), a Cinema-film (The Ballad of the Tran-
sylvanian  Highlander Shepard Dog) és a Campfilm 
(Endless Shadow) egyenként 25-25 000 euró támo-
gatást nyer el, a kiválasztási arány 36%-os volt.  
A 2. határidő (2016. április 21.) magyar vonatko-
zású eredményei a következőképpen alakultak: a 
két beküldött animációs projektből az Umatik Solo 
Lobo-ja kapott támogatást, 60 000 euró értékben. 
A Miradouro Filmgyártó és Kulturális Szolgáltató 
Kft. által beküldött egyetlen magyar dokumentum-
filmes projekt (Hungary 2018) 25 000 euró támo-
gatásban részesült. A 8 játékfilmes pályázat közül 
pedig szintén egy projektnek ítéltek meg támoga-
tást – Nemes László Sunset c. filmjének fejleszté-
sére 50 000 eurót kapott a Laokoon Filmgroup. 11  
pályázat közül tehát 3 projekt részesült összesen 
135 000 euró támogatásban, 27%-os kiválasztási 
arány mellett.

A 16/2015 sz. Fesztivál pályázat (1. határidő: 
2015. december 17.) keretében első alkalommal 
nyert el támogatást az All-Dox Kft, a Budapesti Nem-
zetközi Dokumentumfilm-fesztivált (BIDF) 35 000 eu-
róval támogatta a MEDIA alprogram. Magyarországról 
az első fordulóban összesen 3 fesztivál indult el a pá-
lyázaton, tehát a kiválasztási ráta 33%-os volt.

Megérkeztek továbbá a 13/2015 sz. Szelektív 
mozi forgalmazás pályázat 1. határidős (2015. 
december 1.) eredményei is, melynek keretében 
5 magyar filmforgalmazó (ADS Service, Cirko Film, 
MTVA,  Mozinet és a Vertigo Media) 10 európai 
film bemutatására kapott forgalmazási támogatást, 
összesen 95 200 euró értékben. A következő filmek 
bemutatására nyerték el a támogatást a forgalma-
zók: The Girl King, Tout en haut du Monde, Ma Ma, 
Mustang, A Perfect day, Min Lilla Syster, Phantom boy, 
Krigen, Francofonia, Flaskepost Fra P. Magyarország-
ról a pályázati felhívás első fordulójára összesen 23 
projekt pályázott, ez 43%-os kiválasztási arányt jelent. 
A 2. határidős (2016. július 14.) pályázatok közül 4 
forgalmazó cégnek – a Cirko Filmnek, a Mozinetnek, 
a Vertigo Media-nak, valamint az ADS Service-nek 

Magyar 
vonatkozású 
Kreatív 
Európa - MEDIA 
eredmények 
2016-ban

 Szerdai gyerek R.: Horváth Lili
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ítéltek meg összesen 154 400 euró támogatást. 25 
beadott pályázat közül 11 került kiválasztásra, ez 
44%-os rátát jelent. A pályázók a következő filmek 
forgalmazására kaptak támogatást: Siv Sover Vilse, 
Fai Bei Sogni, Les Innocentes, Toni Erdmann, Ma Loute, 
Bacalaureat (aka Fotografii de Familie), Fuocoamma-
re, I, Daniel Blake, La Fille Inconnue, La Pazza Gioia, 
Zjednoczone Stany Milosci.

A 20/2015 sz. Videojáték-fejlesztés  pályá-
zaton (2016. március 3.) a Possible Zrt. The Missing 
99 c. projektje volt sikeres. A cég 125 000 euró tá- 
mogatást kapott a MEDIA-tól. A sikerességi ráta itt 
25% volt, 4 beküldött pályázat közül választották ki 
ugyanis a Possible projektjét.

A 15/2015 sz. Piaci hozzáférés pályázaton a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) társszer-
vezőként vesz részt a Visegrad Animation Forum c. 
projektben, melyben a koordinátor Asociace animo-
vaného filmu (ASAF) mellett az Animation Producers 
Association (SPPA), az Association of Animated Film 
Producers Slovakia (APAF), valamint a The Slovenian 
Animated Film Association (DSAF) is szervezőként van 
jelen. A projekt összesen 52 000 euró támogatásban 

részesült. A pályázaton 99 beküldött projektből 58 
volt sikeres, ami 59%-os kiválasztási rátát jelent.

A MOME társszervezőként vett részt a 06/2016 
sz. Képzés pályázaton is, a Filmakademie Baden- 
Württemberg és a Chambre De Commerce et  
D’industriede Region Paris-Ile-De-France mellett.  
A projekt koordinátora a VIA University College 
(DK). Az Animation Sans Frontières, the European 
Animation Development Lab című projekt összesen 
135 156 euró támogatást kapott. Itt 87 beküldött 
pályázat közül 51-et támogatott a MEDIA, amely 
59%-os kiválasztási arányt jelent.

A 2016-os évben eddig tehát 831 756 euró támo-
gatásban részesültek a hazai pályázók, azonban  
ez nem a végleges összeg, mivel számos pályázat 
eredménye még nem érkezett meg. 35 000 euró  
jutott a fesztiválokra, 235 000 euró fejlesztésre,  
249 600 euró szelektív filmforgalmazásra, 125 000  
euró videojáték-fejlesztésre, 135 156 euró képzés- 
re, 52 000 euró piaci hozzáférésre.
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   Videojátékok fejlesztése 125 000
   Fejlesztés / Egyedi projektek 235 000
   Fesztiválok 35 000
  Szelektív mozi forgalmazás 249 600
  Piaci hozzáférés 52 000
  Képzés 135 156 
 
  összesen:* 831 756 EUR

* 2016 harmadik negyedévi részeredmény

MEDIA nyertes magyar projektek 2016-ban

Fejlesztés / 
Egyedi projektek

Szelektív mozi forgalmazás

Fesztiválok

Piaci hozzáférés

Képzés

Videojátékok fejlesztése
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Saul Fia/Son of Saul

Bibliothèque Pascal

Utóélet/Afterlife

Fehér isten R.: Mundruczó Kornél

FÓKUSZBAN 
Magyarország
Magyarország:  
9,849,000 fős népesség
Jegypénztári bevétel 2014-ben:  
14,601,636,170 Ft
2014-ben eladott mozijegyek száma:  
10,995,529
Európai filmekre eladott mozijegyek  
aránya 2014-ben: 8,6%
Nemzeti filmekre eladott mozijegyek  
aránya 2014-ben: 3,7%
2014-ben készült játékfilmek száma:  
11 (100% HU)
Koprodukciók száma 2014-ben: 4
Europa Cinemas mozik száma  
Magyarországon*: 16
Elérhető VOD szolgáltatások száma  
Magyarországon: Nemzeti: 7  
Európai nem-nemzeti: 15 Összes: 24

* A MEDIA által támoga-
tott Europa Cinemas egy 
elsősorban európai filmek 
vetítésére specializálódott 
nemzetközi mozi hálózat 

Sikertörténetek

Számos magyar projekt élvezte a MEDIA program támogatásából származó előnyöket:

Jameson Cinefest International Film Festival - 
Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
(2008-2015: 58 millió Ft) – Filmfesztivál

Katapult – European Script Centre 
(2004-2006: 46,83 millió Ft) – Képzés

Daazo (2008-2015: 201 millió Ft) – 
Online Forgalmazás

Daazo.com - The European Short Film Centre: Amikor 2008-ban VOD platformként első 
alkalommal pályáztak, a legtöbb tapasztalt szakmabeli körülöttük türelemre intette őket: „a projek-
tetek igazán ígéretes, de túl fiatalok vagytok, a cégetek pedig túlságosan új és kicsi – ez a pályázat 
komolyabb játékosoknak szól.” Nem hallgattak rájuk. A MEDIA program nyújtotta támogatás 
segítségével imádott hobbi projektjüket, a Daazo.com-ot professzionális céggé alakíthatták. Ez az 
erősen ösztönző támogatási rendszer újabb és újabb ötletek kidolgozására serkentette őket, egyre 
több európai partner bevonásával. A Daazo számára a MEDIA nem csak egy pénzügyi támogatás: 
előtérbe helyezi a minőségi, az európai értékekre büszke és nyitott gondolkodást.
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A MEDIA Európában
Az elmúlt 25 év során az EU 750 milliárd Ft-ot fektetett az audiovizuális iparba. A 2014-2020 közötti időszakban 
több mint 250 milliárd Ft-ot különítenek el a filmipar sokszínűségének és versenyképességének támogatására. 
2016-ban nem kevesebb, mint 32,2 milliárd Ft-ot fektetnek be a következő területekbe:

• filmes szakemberek képzése
• nem-nemzeti filmek forgalmazásának támogatása
• piaci hozzáférés támogatása
• európai filmeket bemutató fesztiválok támogatása
• nemzetközi koprodukciós alapok támogatása
• online forgalmazás támogatása
• televíziós sorozatok/drámák fejlesztésének támogatása
• videojátékok fejlesztésének támogatása
• filmek fejlesztésének támogatása
• mozi hálózatok támogatása
• közönségépítési projektek támogatása

2016-ban 37,8 milliárd Ft pénzügyi garanciaeszköz kerül bevezetésre, azzal a céllal, hogy növelje a kulturális és  
kreatív szektorok kezdeményezéseire fordítható hitelkeretet, ily módon támogatva az ágazatok versenyképességét.

A MEDIA tevékenységének megvalósításáért az Európai Bizottság (stratégia, költségvetés, kommunikáció), 
az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügyekért Felelős Végrehajtó Ügynökség (a támogatási területek 
működtetéséért felelős szerv), valamint a Kreatív Európa Irodák (a programban részt vevő országok helyi in-
formációs pontjai) felelnek.

Proton Cinema: A MEDIA program az első perctől alapvető fontosságú a Proton Cinema életében. 
Fiatal vállalatként első lépéseiket a MEDIA segítségével tették meg. A támogatás révén lehetőségük 
nyílt időt fordítani projektjeik fejlesztésére, amely sokat jelentett számukra és a kreatív csapat 
számára is. Igazán szerencsésnek érzik magukat, hogy számos projektjük elnyerte a szervezet 
bizalmát, többek között a Delta, első filmjük a Cannes-i filmfesztivál hivatalos versenyében. A 2015-ös 
csomagterv támogatás komoly előrelépést jelentett, amelynek köszönhetően a cég tovább bővítheti 
csapatát és projektjeit.

Magyarország és az európai  
audiovizuális szektor
Magyarországon befektetett MEDIA támogatások (2007-2015): 
3,54 milliárd Ft 

A MEDIA 1991 óta nyújt támogatást az európai audiovizuális szektor megerősítésére (beleértve a mozit, 
a televíziót és a videojátékokat), szem előtt tartva Európa egyedülálló kulturális sokszínűségét. A prog-
ram több mint 750 milliárd Ft támogatást fordított a filmes szakemberek együttműködésére és egy 
minél szélesebb közönség elérésére. Mindez lehetővé teszi Európa gazdag és sokszínű kultúrájának 
felfedezését a mozivásznon, a televízió képernyőjén és a mobileszközökön.

Shooting Star -
A MEDIA fiatal európai

tehetségek pályafutását is 
támogatja, úgy mint

Gryllus Dorkáét 2005-ben
© Eric Vernazobres
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Miért van szüksége Európának  
a Kreatív Európa programra?

A kultúra rendkívül fontos szerepet tölt be az EU gaz-
daságában. Uniós felmérések tanúsága szerint a kul-
turális és kreatív ágazat az EU GDP-jének körülbelül 
4,5%-át, a munkahelyeknek pedig közel 4%-át adja 
(8,5 millió főt foglalkoztat, illetve ennél is sokkal töb-
bet, ha figyelembe vesszük továbbgyűrűző hatásait). 
A kreatív ágazat termékeinek exportját illetően Euró-
pa vezető szerepe vitathatatlan. Ahhoz, hogy ezt a po-
zíciót meg is tarthassa, képessé kell tennie az ágazatot 
az országhatárokon átnyúló működésre.

Erre az igényre ad választ a Kreatív Európa program, 
amely oda összpontosítja a forrásokat, ahol azok a 
legnagyobb hatást érhetik el.

Az új program figyelembe veszi a globalizációból és 
a digitális technológiák térnyeréséből fakadó kihívá-
sokat, amelyek kihatnak a kulturális művek alkotásá-
nak, terjesztésének és befogadásának folyamatára. 
A kihívásokban ugyanakkor lehetőségek is rejlenek 
a kulturális és kreatív ágazat résztvevői számára.  

A program célja megragadni ezeket a kínálkozó lehe-
tőségeket, ily módon előnyt kovácsolva a digitalizá-
lódásból, segítve az új munkahelyek teremtését és a 
feltörekvő tehetségek érvényesülését.
 
Mivel foglalkozunk?

A Kreatív Európa Iroda tanácsadást és segítséget 
nyújt a pályázóknak. Négyfős szakértői csapatunk 
telefonon, e-mailben és személyesen áll az érdek-
lődők rendelkezésére.

Tevékenységünk a program népszerűsítésére is kiter-
jed, amit többféleképpen valósítunk meg:

• Saját eseményeket szervezünk és részt  
veszünk más rendezvényeken. Nem csupán  
a Kreatív Európa programmal kapcsolatos  
szemináriumokat és workshopokat szervezünk,  
de az iroda képviselteti magát különböző  
konferenciákon, fesztiválokon, és  
eseményeken is, ahol terjesztjük a program  
nyújtotta lehetőségeket.

Gyakori 
kérdések

Mióta Magyarország csatlakozott a MEDIA prog-
ramhoz 2004-ben, 15 magyar filmet forgalmaztak 
számos európai országban. A 3 legsikeresebb film 
– a Csak a szél (13 ország / 44 millió Ft forgalmazási 
támogatás), a Fehér Isten (19 ország / 126,8 millió 
Ft forgalmazási támogatás), valamint a Saul fia (24 
ország / 171,6 millió Ft forgalmazási támogatás) – 
számára is lehetővé tette hatékonyabb terjedést, 
valamint egy szélesebb közönség elérését. A MEDIA- 
nak hála a magyar filmek versenyképessége 
jelentősen megnőtt. Az együttműködések, ko-
produkciók és a külföldi filmek forgalmazásának 
ösztönzése révén a Kreatív Európa MEDIA program 
nagymértékben hozzájárul a kulturális sokszínűség  
bemutatásához Európa szerte.

A MEDIA program lehetőségeivel kapcsolatos kér-
désekkel kérjük, forduljon a helyi információs 
irodához: media@kreativeuropa.hu

A vörös teknős R.: Michael Dudok de Wit
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• 28 EU tagország (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, 
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, 
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 
Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Német-
ország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyol-
ország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia)

• Albánia
• Bosznia-Hercegovina
• Macedónia 
• Izland
• Montenegró
• Norvégia 

Az alábbi országokból származó szerveztek a Kreatív 
Európa program Kultúra alprogramjának minden 
kiírására, valamint a MEDIA alprogramban szereplő 
kiírások egy részére pályázhatnak (Képzés, Filmfeszti-
válok, Közönségépítés, Piaci hozzáférés):

• Grúzia                                             
• Moldova
• Ukrajna

Az alábbi országokból származó szervezetek csak a 
Kreatív Európa program Kultúra alprogramjának ki-
írásaira adhatnak be pályázatot (a MEDIA alprogram 
támogatásaira jelenleg nem pályázhatnak):

• Szerbia

A pályázásra jogosult nem EU tagországok frissített 
listája a honlapunkon található.

Pályázhatnak-e magánszemélyek  
támogatásra?

A Kreatív Európa programban magánszemélyek nem 
vehetnek részt, azonban körülbelül 250 000 művész, 
illetve kulturális és audiovizuális szakember részesül 
egyéni támogatásban az egyes szervezetek által be-
nyújtott projekteken keresztül. 

• Honlapunkat rendszeresen frissítjük a legaktuáli-
sabb, leghasznosabb információkkal. Az oldalon 
megtalálhatók a Kreatív Európa nyújtotta finanszíro-
zási lehetőségek, a pályázatok eredményei, különfé-
le képzési programok és a legfrissebb hírek. 

• Az érdeklődőknek rendszeresen küldünk online 
hírleveleket, amelyek tartalmazzák a legújabb 
pályázati lehetőségeket, határidőket, képzéseket, 
eseményeket és híreket. 

• Facebook és Twitter oldalainkat folyamatosan 
frissítjük, hogy követőink naprakészek legyenek.

Kinek segítünk?

A Kreatív Európa Iroda tanácsadást biztosít a magyar 
pályázóknak. A MEDIA alprogram filmes, televíziós 
és új médiás szervezeteket támogat és finanszíro-
zási, képzési, valamint kapcsolatépítési lehetőséget  
biztosít.

• producereknek 
• videojáték-fejlesztőknek 
• forgalmazóknak 

• forgalmazói ügynököknek 
• audiovizuális képzési programok szervezőinek 
• fesztiválok, piacok és hálózatok szervezőinek 
• filmoktatóknak 
• mozi üzemeltetőknek

Ki értékeli a Kreatív Európa pályázatokat?

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökség (EACEA) rendelkezik egy a felügyelete 
alatt álló programokban jártas szakértői adatbá-
zissal. E szakemberek szakterületüktől függően 
bírálják el a pályázatokat. A szakértők az összefér-
hetetlenség elkerülése érdekében, kizárólag nem 
lakóhelyük szerinti országból beérkező pályázatokat 
bírálhatnak el.
Minden pályázatot két független szakértő értékel. 
 
Mely országok vehetnek részt  
a Kreatív Európa programban?

A Kreatív Európa program Kultúra és MEDIA alprog-
ramjainak támogatására az alábbi országokból szár-
mazó cégek pályázhatnak:
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Támogat-e rövidfilmeket a MEDIA  
alprogram?

A Csomagterv pályázat keretében lehetőség van a 
filmterveket kiegészíteni egy rövidfilmmel. A MEDIA 
továbbá számos olyan eseményt támogat, ahol a rö-
vidfilm-készítőknek lehetőségük nyílik más országok 
filmes szakembereivel kapcsolatot építeni, valamint 
előadhatják projektötleteiket. Néhány példa ezek 
közül:

• Clermont-Ferrand Short Film Market  
• European Short Pitch  
• Daazo.com 
• Short Film Pool 

Számos olyan Kreatív Európa által támogatott fesztivál 
is létezik, amelyek vagy rövidfilmekre specializálódnak, 
vagy programjuk között rövidfilmes szekció is szerepel. 
A fesztiválokkal kapcsolatos további információ a MEDIA 
online útmutatójában található.

A föld sója  
R.: Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders

Hogyan kerülnek nyilvánosságra  
a pályázati eredmények?

A Kreatív Európa különböző területeinek összes ered-
ménye elérhető az EACEA weboldalán. Az összesített 
magyar MEDIA-eredmények listája itt érhető el.

További részletes információ a sikeres projektekről, 
valamint az egyes projektek mögött álló szerveze-
tekről a Kreatív Európa közzétételi platformján ta-
lálható.

Hogyan tudom meg, hogy benyújtott  
pályázatom sikeres volt-e?

Az eredmények közzétételi határideje minden támoga-
tási lehetőség esetében szerepel a pályázati útmutató-
ban. Az Ügynökség mind a sikeres, mind a sikertelen 
pályázókat értesíti a döntésről. A tájékoztatást követően 
az eredményeket közzéteszik az EACEA weboldalán.

Kérjük tartsák szem előtt, hogy a Kreatív Európa Iroda 
nem küldi ki az eredményeket a pályázóknak, azon-
ban weboldalunkon minden eredményt publikálunk.

Kérjük, hogy sikeres és sikertelen pályázatok esetén 
is vegyék fel a kapcsolatot irodánkkal annak érde-
kében, hogy hozzájárulhassunk a sikeres projektek 
népszerűsítéséhez, valamint segíthessünk a sikerte-
len pályázatok kiértékelésében.

Minden pályázó szöveges értékelést kap. Irodánk 
minden esetben nyitott az írásos értékelések megvi-
tatására, ily módon segítve a felkészülést a pályázat 
újbóli előkészítéséhez, vagy a jövőbeli pályázatok be-
nyújtásához.

Kivel kell felvennem a kapcsolatot  
a jelentkezési lap, vagy az eForm  
kitöltésekor felmerülő technikai  
problémákkal kapcsolatosan?

Amennyiben problémája merült fel az eForm be-
nyújtásakor, kérjük vegye fel a kapcsolatot az EACEA 
brüsszeli HelpDesk-jével az alábbi elérhetőségek  
valamelyikén:

EACEA-helpdesk@ec.europa.eu  
+32 229 90705
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