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Hírek
18 MEDIA támogatott filmet jelöltek Európai Filmdíjra

18 MEDIA támogatott film összesen 30 jelölést kapott különböző
kategóriákban az Európai Filmdíjra.
A 33. Európai Filmdíj átadó gálát idén virtuális formában rendezik
meg, 2020. december 8-12. között. Az online eseményeket
a www.europeanfilmawards.eu oldalon lehet követni.
A jelöltek között 18 olyan film szerepel, amelyet az Európai Unió a Kreatív Európa
MEDIA programon keresztül támogatott. A 18 film összesen 3 millió euró
támogatást kapott a fejlesztési és forgalmazási pályázatok keretében.
Bővebben

CEE Animation Forum 2021

Megnyílt a jelentkezés a 2021-es CEE Animation Forumra. A koprodukciós pitching, B2B és
kapcsolatépítő program célja a projektek nemzetközi lehetőségeinek, láthatóságának
támogatása.
A 2021-es fórumra az alábbi kategóriákban várják a fejlesztési fázisban lévő animációs
projekteket:

•

rövidfilmek

•

sorozatok, TV specials

•

egészestés filmek

•

XR immerzív média

•

„Rising Stars” (diákok rövidfilmjei)

Jelentkezési határidő: 2021. január 10.
A fórum pontos időpontjáról és formátumáról 2021 januárjában hoznak döntést, de a
programra előreláthatóan 2021. május/júniusban kerül sor.
A program a Kreatív Európa MEDIA alprogramjának támogatásával valósul meg.
További információ

Springboard webinárium - MEDIA képzési lehetőségek

A müncheni Kreatív Európa Iroda webinárium sorozatának következő részében a
TorinoFilmLab SeriesLab Europe képzését mutatják be.
A MEDIA támogatott filmes képzéseket bemutató sorozathoz ezúttal a torinói Kreatív
Európa Iroda is csatlakozott, hogy segítsék közelebb hozni a filmes szakemberekhez a TFL
képzési programját, amelyre forgatókönyvírók, rendezők és producerek jelentkezhetnek
korai fejlesztési fázisban lévő sorozat projektjeikkel.
Időpont: 2020. december 15. 11 óra
Regisztrálni 2020. december 14-ig lehet a következő
linken: https://www.eventbrite.de/e/springboard-serieslab-registration-131181713035
A SeriesLab képzésre pedig 2021. február 1-ig lehet jelentkezni.

Sheffield Doc/Fest – Meet Market & Arts Talent Market 2021

Megnyílt a jelentkezés a Sheffield Doc/Fest alábbi két programjára,
amelyet 2021 júniusára hibrid formában terveznek.

A Meet Market dokumentumfilmes vásárra és pitching fórumra 2021. február
15. délelőtt 11 óráig lehet jelentkezni. A kiválasztott projektek képviselőinek lehetősége
lesz a szakma nemzetközi szakértőivel találkozni és egyeztetni. További információ
Az Arts Talent Market célja, hogy előmozdítsa az együttműködést olyan művészek és
szervezetek között, amelyek digitális technológiát használva kísérleteznek a non-fiction
határain. Számos formátummal lehet jelentkezni, például interaktív dokumentumfilmes
projekttel, VR, AR, 360° video projektekkel. Jelentkezési határidő 2021. március
1. délelőtt 11 óra. További információ

Series Mania Forum – Co-Pro Pitching Sessions 2021

2020. 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

Megnyílt a nevezés a Cinemira Nemzetközi Gyerekfilm
Fesztiválra

Megnyílt a nevezés 4. Cinemira Nemzetközi Gyerekfilm Fesztiválra.
A fesztivál versenyprogramjába 4-14 éves korosztálynak szánt gyerekfilmekkel
lehet nevezni. A film műfaját tekintve lehet animáció, élőszereplős, vagy tvsorozat egy-egy epizódja. A programba bekerülő hazai alkotások a kategória
díjak mellett a Legjobb Magyar Gyerekfilm díjáért is versenyeznek.
A nevezés határideje: 2021. január 18.
A fesztivál tervezett időpontja: 2021. április 9-11.
Nevezni a Cinemira Filmfreeway oldalán lehet.
További információ

Képzési lehetőségek Európában
dok.incubator 2021

Meghirdették a dok.incubator képzés 2021-es programját. Rendezők, producerek
és vágók jelentkezését, valamint dokumentumfilmes projektjeit várja 6
hónapon keresztül megvalósuló nemzetközi workshopjára, amely egyéni oktatást is
biztosít a résztvevők számára.
Időpontok és helyszínek (a járványhelyzet alakulásától függően változhat):
1. workshop: 2021. április, hibrid formában kerül megrendezésre
2. workshop: 2021. június, Csehország
3. workshop: 2021. szeptember, Svédország
2020. december 1-től lehet jelentkezni a programra.
Jelentkezési határidő: 2021. január 27.
További információ

ifs – Serial Storytelling MA képzés

Az Internationale Filmschule Serial Storytelling nemzetközi mesterképzést indít. A 4
féléves képzésre 16 hallgatót vesznek fel, akik Kölnben, nemzetközi környezetben
sajátíthatják el a sorozat projektek írásának és elemzésének ismereteit.
Jelentkezési határidő: 2021. január 4.
Képzés kezdete: 2021. szeptember
További információ: www.filmschule.de/ma-serialstorytelling.
A képzésről online tájékoztatót tartanak 2020. december 8-án, 19 órakor, amelyhez a
következő linken lehet
csatlakozni: https://filmschule.zoom.us/j/81901179925?pwd=c1BtZE1qYVBiUGFnZTVsMDR3
ZlZVZz09
Meeting-ID: 819 0117 9925
Password: ifs2021#

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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