Hírlevél
2021. április 23.

Hírek
Június elejére várható a 2021-es MEDIA felhívások
megjelenése

Hamarosan indul az új, 2021-2027-es időszakra szóló Kreatív Európa Program,
amelynek keretében a MEDIA alprogram pályázati
felhívásai várhatóan június elején jelennek meg. Bár a pontos dátumok még
nem ismertek, az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány, a felkészüléshez
hasznos információt.

•

Minden pályázatot a Funding and Tender Opportunities Portalon keresztül
kell majd benyújtani. Akik már pályáztak korábban, cégük adatait
ellenőrizhetik a portálon.

•

Akik még nem pályáztak a program keretében, a Participant
Register oldalon ismerkedhetnek a pályázó cég regisztrációjának
menetéről. Hasznos oldalak: Funding & Tender Opportunities – Online
Manual & How to find and apply for funding opportunities (letölthető PPT)

•

Az új pályázati E-Grants rendszerről készült tájékoztató videó elérhető a
MEDIA Stands oldalán (MEDIA presents: Introduction to eGrants).

•

Érdemes az európai együttműködéseket igazoló dokumentumokat előre
összegyűjteni, hiszen ez a folyamat akár hosszabb időt is igénybe vehet.

•

A pályázatokhoz mellékelhető dokumentumok méretében korlátozás
várható, így hasznos lehet átgondolni a vizuális anyagok minőségromlás
nélküli tömörítésének lehetőségeit.

Néhány tartalmi változás:
•

A magyar pályázók körében is népszerű Single Project Development
(Fejlesztés – Egyedi projektek) pályázat helyett bevezetik a Codevelopment pályázatot, amelynek feltétele, hogy a főpályázó „Codevelopment” szerződéssel rendelkezzen egy Kreatív Európa MEDIA
alprogramban résztvevő országban működő másik gyártó céggel
(partner).

•

A Slate Funding (Csomagtervek) pályázat mellett az új programban a kis
gyártási kapacitású országokban működő gyártó cégek az új Mini-Slate
felhívásra is tudnak pályázni. Míg a korábban is működő Slate Funding
felhívásra 3-5 projektet tartalmazó csomagtervvel, addig a Mini-Slate
felhívásra 2-3 projeketet tartalmazó tervvel lehet jelentkezni.

•

Egy pályázó cég vagy Slate Funding vagy Mini-Slate vagy főpályázóként
Co-Development felhívásra adhat be pályázatot. (Partnerként azonban
részt vehet Co-Development pályázatban olyan cég is, amely valamelyik
Slate felhívásra is adott be pályázatot.)

•

2021-ben a filmfesztiválok kétéves keretmegállapodással nyerhetnek el
támogatást. 2022-től azonban már csak filmfesztivál hálózatok
pályázhatnak majd a Fesztiválok felhívás keretében.

Europa Cinemas - Collaborate to Innovate

Az Europa Cinemas új felhívást indít a Kreatív Európa MEDIA
támogatásával, amelynek célja, hogy az Europa Cinemas
mozihálózat tagjainak innovatív, közös projektjeit támogassa.
Az együttműködés megvalósulhat egy országban működő mozik között
és
nemzetközi
szinten
is.
Jelentkezési

határidő:

Részletek

CEE Animation Forum

2021.

június

2.

A 2021-es CEE Animation Forum keretében április 26-29. között
kerül sor a pitching fórumra, a szakmai programra pedig május 4-6.
között. A fórumon idén hat magyar animációs projektet mutatnak
be alkotóik, Lovrity Kata, Tőkés Anna, Pataki Szandra, Richolm
Orsolya, M. Tóth Géza és Daniel Gray.
Számos
esemény
ingyenesen
elérhető
Animation Facebook eseményén keresztül.

lesz

a

CEE

Az
akkreditációval rendelkezők személyesen konzultálhatnak
szakértőkkel, és hozzáférést kapnak exklúzív online tartalmakhoz
(előadások, esettanulmányok, networking lehetőség az Animation
Production Days résztvevőivel).
Akkreditációs díj: 20 EUR (diákoknak 10 EUR)
További információ

MobilBalaton videóverseny

A Magyar Mozgókép Fesztivál és a Cinemira – Nemzetközi Gyerek és
TEEN Film Fesztivál VIDEÓVERSENYT hirdet értékes nyereményekkel.
20 éven aluliak maximum 1,5 perces hosszúságú filmekkel
nevezhetnek, amit lehet animáció, élőszereplős kisfilm, vagy akár
videóklip, csak az a fontos, hogy a Balatonhoz kapcsolódjon!
További információ

Brüsszeli koprodukciós fórum

2021. szeptember 7-8. között rendezik meg
koprodukciós fórumot a Brüsszeli Nemzetközi
keretében.

a Brüsszeli
Filmfesztivál

A fórumra fejlesztési fázisban lévő projekteket várnak 2021.
április 25-ig.
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 és jelentkezés

FFP-Cinemira Junior Script Lab

Különleges forgatókönyvíró pályázatot hirdet a Nemzeti Filmintézet
FFP és a Cinemira Gyerek-és TEEN Film Fesztivál! Április 30-ig
nevezhetnek 13-18 év közötti fiatalok mozi és tv sorozat-tervvel. A
döntőbe jutók profi forgatókönyvírókkal, dramaturgokkal, impró
színészekkel fejleszthetik filmterveiket majd filmes producerek előtt
prezentálhatják, hogy végül akár képernyőre kerüljön a film/sorozat!
Szakmai kapcsolatokat és értékes díjakat nyerhetnek az alkotók!
Jelentkezési határidő: 2021. április 30.
További információ

CineLink Co-Production Market & Drama 2021

A Sarajevo Film Festival és a CineLink Industry Days idén is
meghirdeti CineLink
Co-Production
Market és CineLink
Drama felhívásait,
amelyekre 2021.
május
7-ig
lehet
jelentkezni. A kiválasztott projektek képviselőit május második
felében értesítik, és május végén teszik nyilvánossá az
eredményket.
Első filmes alkotók fejlesztési fázisban levő, egészestés játékfilmes
projektjeit várják a felhívásokra. A jelentkezéshez szükséges, hogy
a projekthez már rendező, író és producer is kapcsolódjon. A
kiválasztott projektek a CineLink keretében egy 4 napos fejlesztő
workshopon vesznek részt 2021. július első felében, augusztusban
pedig a 27. Szarajevói Filmfesztivál alatt a CineLink Industry Days
eseményén mutathatják be a projekteket (2021. augusztus 13-20.)
További információ

17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 17. alkalommal kerül
megrendezésre
2021.
szeptember
10-18.
között.
Ebben az évben is lehetőséget ad a filmfesztivál, hogy a világ minden
részéről rendezők és producerek nevezhessék munkáikat a
versenyprogramba.
Nevezési
–
Kisjátékfilm
–
Nagyjátékfilm
–
CineNewWave

kategóriákban:
kategóriákban:
kategóriában:

2021.
2021.
2021.

határidők:
április
30.
május
31.
június
30.

Bővebb információ a nevezési kategóriákról és féltelekről elérhető a
Cinefest honlapján.

Cartoon Digital

A Cartoon Digital háromnapos
legújabb fejleményeiről és az
üzleti stratégiákról lesz szó
résztvevők lehetőség kapnak
előadókkal.

online konferencián az az animáció
animációs tartalmakhoz kapcsolódó
előadások formájában, valamint a
személyes megbeszélésekre is az

Időpont: 2021. május 26-28.
Jelentkezési határidő: 2021. május 7.
Részvételi díj: 100 EUR (Ösztöndíjak elérhetőek)
További információ

Motovun Shorts

Rövidfilmeket

várnak

a

Motovun

Filmfesztiválra,

amely

Horvátország

egyik

legnépszerűbb kulturális eseménye, és Dél-Kelet-Európa jól ismert filmfesztiválja.
Középpontjában független nemzetközi filmek állnak. A fesztivál évente 25000
látogatót

vonz,

öt

napja

alatt

több

mint

100

film

kerül

bemutatásra.

Olyan max. 20 perces filmekkel lehet jelentkezni, amelyeket 2020-ban vagy 2021ben mutattak be (és Horvátországban még nem volt premierjük).
Időpont: 2021. július 27-31.
Jelentkezési határidő: 2021. június 5.
További információ

Series Mania Forum – Co-Pro Pitching Sessions 2021

2021. augusztus 30. - szeptember 1. 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.
Módosított jelentkezési határidő: 2021. május 10.
További információ

Série Series fórum

A 10.

Série

Series európai

sorozat

fórumot 2021.

június

30.

és

július

2. között rendezik meg (várhatóan) Fontainebleau-ben.
A Série Series Tv sorozat készítő szakemberek találkozója, mely teret ad Európa
egész területéről érkező tehetségeknek. Évente több mint 700 szakember
(forgatókönyv írók, producerek, műsorszórók, rendezők, zeneszerzők, színészek)
vesz részt az eseményen.
Két

kategóriában

várnak

projekteket:

1. Olyan befejezett vagy fejlesztési/gyártási fázisban lévő sorozatokkal lehet
jelentkezni,

amelyek

már

rendelkeznek

műsorszóró

vagy

forgalmazó

támogatásával.
Jelentkezés
2. Spotlight on Trailers: korai fejlesztési fázisban lévő projektek, amelyekhez
partnereket/támogatókat keresnek. 10 projektet választanak ki és mutathatnak
be

a

résztvevők.

Jelentkezés
Jelentkezési határidő mindkét kategória esetében: 2021. április vége

Képzési lehetőségek Európában

EPI - The Art of Pitching

Mi a jó pitch titka? Hogyan győzheted meg a megfelelő embereket az
ötletedről?
Az Erich Pommer Institut e-képzésén három elismert szakértő, Jan
Miller, Oliver Zeller (Medienboard Berlin-Brandenburg) és Andreas
Bareiss (GAUMONT) válaszol ezekre a kérdésekre, és még sok másra.
A képzést letölthető formában teszik közzé, így bármikor elkezdhető.
A kurzus 14 fejezetből, 48 videóból áll, 5-7 óra időtartamban.
Április 30-ig early bird keretében a képzési program díja 150 euró,
utána 299 euró.
További információ

Ex Oriente Film

Kelet-közép-európai rendezők és producerek jelentkezését várják a
2021-es Ex Oriente Film képzésre.
Fejlesztési vagy korai gyártási fázisban lévő
kreatív dokumentumfilmes projektekkel (filmekkel és
sorozatokkal) lehet jelentkezni.
Jelentkezési határidő: 2021. április 23.
További információ

Eureka Series

TV-sorozatok írói és producerei jelentkezhetnek a Series Mania
Istitute újonnan induló Eureka Series 14 hetes intenzív képzésére.
A képzésre 12 résztvevőt válogatnak be (6 író és 6 producer), akik
nemzetközi szakértők segítségével fejleszthetik projektjeiket.

A kurzus végén a résztvevők nemzetközi zsűri előtt mutathatják be
projektjeiket, olyan műsorszolgáltatók képviselőinek, mint a France
Télévisions, a RAI és a ZDF.
Kurzus időpontja: 2021. szeptember 6. - december 10.
Jelentkezési határidő: 2021. május 14.
További információ

Next Wave

A Next Wave képzési program a mozi jövőjére és a nemzetközi
piacok fejlődésére fókuszál. Hogyan tudnak a hagyományos
forgalmazási modellek, a streaming szolgáltatások és a fesztiválok
reagálni a 21. század filmpiaci kihívásaira?
3-5 éves tapasztalattal rendelkező szakemberek jelentkezését várják
a forgalmazás, fesztiválok és marketing területéről.
A Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin 9 hónapos képzése a
Kreatív Európa MEDIA és a Medienboard Berlin Brandenburg
támogatásával valósul meg.
Jelentkezési határidő: 2020. június 30.
További információ

Screen Leaders 2021

Megnyílt a jelentkezés a Screen Leaders vállalkozásfejlesztési
képzésre, amelyet a játékfilm, az animáció, a videojátékok, az
utómunkák, a VFX vagy éppen a forgalmazás területén dolgozó cégek
vezetői
számára
rendeznek.
2021. szeptember és 2022. január között 3 modul keretében rendezik
meg a képzést, amelyet a Kreatív Európa MEDIA is támogat.
Jelentkezési határidő: 2021. június 11.
További infromáció

FRAME Access 2021

A Francia Nemzeti Audiovizuális Intézet (INA) 2010 óta hirdeti
meg FRAME elnevezésű képzését audiovizuális
archívumok szakembereinek.

A FRAME Access résztvevői elméleti előadások, esettanulmányok és
gyakorlati workshopok keretében tanulmányozhatják az audiovizuális
örökség felhasználásához kapcsolódó témaköröket (dokumentáció,
jogi keret, stratégiák stb.)
A 2021-es képzésre május 13-ig lehet jelentkezni.
Képzés időpontja: 2021. június 3-4. & 7-9.
További információ

18. Arthouse Cinema Training

Megnyílt a jelentkezés a 18. Art Cinema = Action + Management (ACAM)
képzésre.
Az ACAM egy nemzetközi képzés, amelyet a független mozik és művészmozik
képviselői számára rendeznek. Az egy hetes intenzív workshop során a
részvevőknek alkalmuk lesz kapcsolatépítésre, a bevált gyakorlatok
megismerésére, és panelbeszélgetésekben való részvételre olyan témákban, mint a
zöld mozi, a web marketing, pénzügyi tervezés, technológiai fejlemények vagy az
ágazat jelenlegi kihívásai.
Időpont és helyszín: 2021. augusztus 30. – szeptember 5. San Servolo
Jelentkezési határidő: 2021. április 30.
További információ
Jelentkezés

ACE 31 Producer képzés

Megnyílt a jelentkezés az ACE 31 képzésre. Tapasztalt producerek jelentkezését
várják, akik szeretnék nemzetközi közönséget célzó játékfilmes projektjüket
fejleszteni. A képzésre 18 producert választanak be.
Jelentkezési határidő: 2021. május 3.
Képzés időpontjai:
2021. október 4-9. (tartalom fejlesztés)
2021. november 15-20. (pénzügyi stratégiák)
2022. április 4-6. (üzleti menedzsment)
2022. április 7-10. (ACE network találkozó)
A képzés helyszíneit a járvány miatt egyelőre nem határozták meg.
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.
Tel: +36 1 300 7202

