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Hírek
Európai Moziéjszaka

Idén több mint 70 mozi vesz részt szerte Európában a rendhagyó Európai
Moziéjszakán, hogy az európai filmkultúrát és annak gazdagságát ünnepeljék.
A programot először 2018-ban rendezték meg a Kreatív Európa
MEDIA kezdeményezésére, a European Cinemas mozihálózattal
együttműködésében.
Magyarországon november 18-án kerül sor az online filmvetítésre a Távmozi
keretében.
A Berlin, Alexanderplatz című filmre a következő linken lehet jegyet
igényelni: https://film.artmozi.hu/termek/europai-moziejszaka-berlinalexanderplatz/

17. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál

November 22-ig lehet még filmeket nézni és követni a 17. Verzió Nemzetközi
Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál eseményeit online
a https://www.verzio.org/hu vagy
a https://www.facebook.com/verziofilmfest oldalakon keresztül.
A fesztivál megrendezését a Kreatív Európa MEDIA is támogatja.

Series Mania Forum – Co-Pro Pitching Sessions 2021

2021. március 23-25. között rendezik meg a Series Mania Forum legrégebbi és
legsikeresebb eseményét, a Co-Pro Pitching Sessions-t. A Kreatív Európa MEDIA
támogatásával megvalósuló Series Mania Forumon évente több mint 2000 TV-s
szakember szakember vesz részt.

2021-ben is 15 projekt képviselőinek lesz lehetősége sorozat terveik bemutatására.
A szakmai zsűri a nyertes projektet 50.000 euróval díjazza.
Jelentkezési határidő: 2021. január 6.
További információ

Eredmények

Elérhetőek az Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
17/2019 sz. Fejlesztés – Egyedi projektek pályázat második határidejének
eredményei.
A második határidőre összesen 487 pályázatot nyújtottak be, amelyek közül 71
nyertes összesen 2.925.000 euró fejlesztési támogatásban részesül.
A teljes eredménylista itt érhető el.

Megérkeztek továbbá a 20/2019. számú Televíziós műsorgyártás felhívásának
második határidejére beadott pályázatok eredményei is.

A Kreatív Európa MEDIA alprogram pályázatának keretében 25 nyertes projekt
összesen 8.305.397 euró támogatást nyert el.
A részletes eredménylista itt érhető el.

Képzési lehetőségek Európában
EURODOC 2021

A EURODOC 2021-es képzésére producerek jelentkezését várják fejlesztés alatt
álló dokumentumfilmes projektekkel, de a programra a dokumentumfilmes szektor
más szakemberei előtt is nyitva áll (pl.: Filmintézetek képviselői, TV csatornák
képviselői).
A képzés 2021. március-október között valósul meg, 3 egyhetes workshop
formájában.
A EURODOC hálózatnak már több mint 1000 szakember a tagja, a világ 60
országából.
Részvételi díj: 1800 euró (szállás és utazás költségét nem tartalmazza)
Ösztöndíjra lehet pályázni!
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2020. december 1.
További információ

CEE Animation Workshop

Megnyílt a jelentkezés animációs szakemberek számára a 2021-es CEE Animation
Workshopra. A képzés során a részvevők nemzetközi szakértők segítségével
fejleszthetik projektjeiket.
Előadások, prezentációk keretében vizsgálják a gyártás jelenlegei trendjeit,
marketing és forgalmazási stratégiákat, esettanulmányokat nemzetközi
koprodukciókról, pénzügyi és jogi kérdéseket.
Kik jelentkezhetnek?
- producerek és a kreatív csapat egy másik tagja (rendező vagy forgatókönyvíró)
jelentkezhetnek animációs projektjeikkel
- projekt nélkül jelentkezhetnek producerek, akik hosszú távú stratégiát kívánnak
építeni cégeik számára
Részvételi díj:
- fejlesztési fázisban lévő animációs projekttel jelentkező kreatív csapat (2-3 fő):
2700 euró
- projekt nélkül jelentkezőknek: 1800 euró
Jelentkezési határidő: 2020. november 23.
További információ

APostLab Post-Production Workshop

Megnyílt a jelentkezés a 2021-es APostLab Post-Production Workshopra, melyet a
koronavírus járvány miatt online formában rendeznek meg.
Az APostLab 6 napos képzése során a résztvevők intenzív oktatásban részesülnek az
utómunkálatok technikai, pénzügyi és kreatív szempontjaival kapcsolatban. A workshop
hangsúlyt fektet a nemzetközi koprodukciós környezet kihívásaira. A résztvevők részletes
utómunka tervet, időbeosztást és költségvetést készítenek projektjeikhez. A képzés nyelve
angol.
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2020. november 23.
Bővebben

FOCAL -Production Value 2021

A nyolcnapos workshop 15. alkalommal nyitja meg kapuit az európai filmgyártás területén
fejlődni és kapcsolatot építeni kívánó rendezőasszisztensek és line producerek előtt. A
képzés 6 fejlesztési fázisban lévő európai játékfilmre és tv-s sorozatra, valamint ezek kreatív
és pénzügyi kihívásaira fókuszál. Célja az európai jó gyakorlatok továbbfejlesztése, a
tapasztalatcsere és a különféle munkamódszerek megismerése, megértése. A képzés
keretében fejlesztési fázisban lévő projektek elemzésére, a legjobb kreatív megoldások
keresésére, esettanulmányok bemutatására és előadásokra kerül sor.
Időpont és helyszín: 2021. január 16-24. Retz, Ausztria
Jelentkezési határidő: 2020. november 20.
Részvételi díj: 800 euró line producereknek, 500 euró rendezőasszisztenseknek
További információ

MEDIA pályázatok
A 2014-2020-ra szóló hétéves keretprogram a végéhez közeledik, de a Kreatív
Európa program 2021-től folytatódik.
A 2021-re szóló pályázati felhívások megjelenése 2021 első felére várható.
Tudnivalók a pályázás menetéről
A Kreatív Európa program keretében minden pályázatot online kell beküldeni

egy úgynevezett eFormon, azaz elektronikus jelentkezési lapon keresztül. A
folyamat első lépéseként a pályázó cég az alábbi linken található portálon
regisztrál, hogy létrehozza saját EU Login hozzáférését:
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
Az EU Login account létrehozása után a pályázó néhány egyszerű lépésben
regisztrál a következő
oldalon: https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organis
ations/register.html
A regisztrációs folyamat végén a pályázó kap egy úgynevezett PIC (Participant
Identification Code) résztvevői azonosítókódot, aminek segítségével hozzáférhet
az eFormokhoz, és megkezdheti a pályázat elkészítését.
Kérjük, mindenképpen tartsák szem előtt, hogy az eFormokat minden esetben
az adott határidő napján legkésőbb 17 óráig (CET) lehet elküldeni, de nem
ajánlatos az utolsó napig várni a pályázat beküldésével, mert a nagy forgalom
leterhelheti az internetes rendszert.
Bővebben a pályázatokról
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