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Testről és lélekről
(Forgalmazó: Mozinet)

A KREATÍV EURÓPA PROGRAMRÓL RÖVIDEN
A Kreatív Európa Program az európai filmipar, valamint a kulturális és kreatív ágazatok támogatására létrehozott uniós kezdeményezés. A program a 2014–2020 közötti időszakban 1,46 milliárd
eurós költségvetésből gazdálkodik: ebből a keretből több tízezer
művész, kulturális és audiovizuális szervezet és szakember tevékenységét támogatja az előadó-művészet, a képzőművészet,
a filmművészet, a televíziózás, a zene, a videojáték-gyártás,
az interdiszciplináris művészetek, valamint az európai kulturális
örökséghez kapcsolódó művészeti ágak területén.
A 2021–2027-es időszakra az Európai Bizottság a Kreatív Európa Program költségvetésének 1,85 milliárd euróra történő emelését javasolta. A program továbbra is három területre fókuszál
majd: MEDIA, Kultúra és a szektorközi kulturális-kreatív ág.
Az új programban az audiovizuális projektek támogatására és az
európai audiovizuális ágazat versenyképességének ösztönzésére várhatóan 1,08 milliárd euró jut.

között szerepel továbbá az uniós filmek online címjegyzéke
az európai alkotások hozzáférhetőségének és láthatóságának
javítása érdekében.
A program magyarországi koordinációját a Kreatív Európa Iroda
végzi. Négyfős szakértői csapatunk tanácsadást és segítséget
nyújt a pályázóknak. Tevékenységünk a program népszerűsítésére is kiterjed: szemináriumokat és workshopokat szervezünk
a Kreatív Európa Programmal kapcsolatban, valamint részt veszünk különböző konferenciákon, fesztiválokon, ahol a program
nyújtotta lehetőségekről adunk tájékoztatást.
A Kreatív Európa Programhoz kapcsolódó legfrissebb információk, hírek, finanszírozási lehetőségek, a pályázatok eredményei
és különféle képzési programok megtalálhatóak honlapunkon:
media.kreativeuropa.hu

A MEDIA program célja a következő időszakra, hogy még inkább
támogassa az európai alkotások, különösképpen az innovatív
történetmesélés – beleértve a virtuális valóságot is – nemzetközi szinten történő népszerűsítését és forgalmazását. A tervek

MEDIA 2019

5

Napszállta
(Forgalmazó: Mozinet)

FEJLESZTÉS – EGYEDI PROJEKTEK
Kik pályázhatnak?
Független gyártó vállalatok, amelyek esetében a cégbejegyzés
legalább 12 hónapja történt.

Támogatás mértéke
A pályázat keretében fix összegre lehet pályázni:

• animáció esetében 60 000 euró
• kreatív dokumentumfilm esetében 25 000 euró
• játékfilm esetében 50 000 euró, amennyiben a produk-

ció becsült teljes költségvetése eléri vagy meghaladja
az 1,5 M eurót, illetve a támogatás összege 30 000 euró,
amennyiben a gyártási költségvetés nem éri el az 1,5 M eurót.

Támogatás az alábbi audiovizuális alkotások
fejlesztésére igényelhető
• elsősorban mozibemutatásra szánt, minimum 60 perces já•

•

tékfilmek, animációk és kreatív dokumentumfilmek (önálló
filmek vagy sorozatok);
televíziós bemutatásra szánt, minimum 90 perces játékfilmek, minimum 24 perces animációs filmek és minimum
50 perces kreatív dokumentumfilmek (önálló filmek vagy sorozatok);
különféle digitális platformokra szánt, minimum 90 perces játékfilmek, minimum 24 perces animációs filmek és minimum
50 perces kreatív dokumentumfilmek.

Pályázatok értékelési szempontjai
Projekt minősége és európai terjesztési potenciálja – 55 pont

• projekt minősége, témája, az ötlet ereje és eredetisége és a

•
•
•
•

PRODUCERI TÁMOGATÁSOK | Fejlesztés – Egyedi projektek

benne rejlő drámai potenciál (játékfilm és animáció); a projekt fókuszának minősége és célja, a feldolgozandó téma
ereje és eredetisége (kreatív dokumentumfilm) – 10 pont
a forgatókönyv minősége, az elbeszélési módok, a karakterfejlődés és a történet világa – 10 pont
projekt kreatív potenciálja (játékfilm és animáció); vizuális
megközelítés és a művészeti megjelenítés minősége, valamint a projektben rejlő kreatív potenciál (animáció) – 10 pont
Potenciális európai és nemzetközi terjesztés – 25 pont
projekt koncepciójának/témájának nemzeteken átívelő vonzereje
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Határeset
(Forgalmazó: Cirko Film)

• határokon átívelő koncepció megvalósulása a következők

figyelembevételével: kreatív csapat, szereposztás, végrehajtási stratégiák, valamint a nem-nemzeti koprodukciós partnerekkel való együttműködés

Fejlesztési stratégia minősége – 10 pont
• fejlesztési terv és költségvetés alkalmassága, részletek kidolgozottsága, fejlesztési terv beosztása
Európai és nemzetközi forgalmazási és marketing stratégia minősége – 25 pont
• forgalmazási stratégia alkalmassága a következő szempontokat figyelembe véve: célcsoport, előrelátható forgalmazási
módszerek, meglévő vagy lehetséges partnerek, piac ismerete, európai/nemzteközi vízió, stratégiailag jól megválasztott területek – 15 pont
• marketing stratégia alkalmassága a következő szempontokat figyelembe véve: forgalmazási stratégia, megcélzott
piaci szegmensek, egyedi eladási stratégiák, marketing csatornák, kiválasztott piac előnyei, tervezett promóciós tevékenységek, kommunikációs terv és eszközök – 10 pont
Finanszírozási stratégia minősége és a projekt megvalósíthatósága – 10 pont
• megfelelő potenciális partnerek és megcélzott területek ismerete, különösen más nyelvű országok esetében

PRODUCERI TÁMOGATÁSOK | Fejlesztés – Egyedi projektek

• a finanszírozási terven keresztül reális és elegendő forrás
•
•
•

biztosítása
a produkciós költségek megfelelő aránya a projekthez és a
fejlesztési költségvetéshez
a finanszírozási stratégia megfelelő a fejlesztési költségekhez viszonyítva
nem-hazai finanszírozás elkötelezettségének mértéke és
részaránya

Játék- és dokumentumfilmek esetében a kifejezetten fiatal közönséget
(16 év alattiak) célzó projektek 5 automatikus pontban részesülnek.
JÓ TUDNI

•

•
•
•

A pályázónak bizonyítania kell, hogy a pályázat benyújtását
megelőző öt évben készített egy olyan filmet, amely a pályázó
országán kívül legalább egy országban széles körben bemutatásra került a pályázat kiírása előtti két naptári évben.
A pályázat benyújtásának dátumától számított 8 hónapon belül
nem kezdődhet meg a projekt forgatása vagy gyártása.
A pályázók egyidejűleg csak egy pályázatban lehetnek aktívak,
így vagy a Csomagterv pályázaton vesznek részt, vagy az Egyedi
támogatás két határidejének egyikén benyújtott pályázatukkal.
A tevékenységek a támogatási szerződés aláírását vagy a
támogatási döntés kézhezvételét követően kezdődhetnek,
de indokolt esetekben a támogatható időszak a pályázat benyújtásának dátumával kezdődhet.

9

Egy nő fogságban
(Forgalmazó: ELF Pictures)

FEJLESZTÉS – CSOMAGTERVEK
Kik pályázhatnak?
Legalább 36 hónapja bejegyzett, nagyobb, nemzetközi tapasztalattal rendelkező filmgyártó cégek pályázhatnak csomagtervvel, amelyeknek megvan a pénzügyi kapacitásuk, hogy egyidejűleg több (3-5) projekt fejlesztését végezzék.

Támogatás az alábbi audiovizuális alkotások
fejlesztésére igényelhető
• elsősorban mozibemutatásra szánt, minimum 60 perces já•

•

tékfilmek, animációk és kreatív dokumentumfilmek (önálló
filmek vagy sorozatok);
televíziós bemutatásra szánt, minimum 90 perces játékfilmek, minimum 24 perces animációs filmek és minimum
50 perces kreatív dokumentumfilmek (önálló filmek vagy sorozatok);
különféle digitális platformokra szánt, minimum 90 perces játékfilmek, minimum 24 perces animációs filmek és minimum
50 perces kreatív dokumentumfilmek.

PRODUCERI TÁMOGATÁSOK | Fejlesztés – Csomagtervek

A csomagtervhez lehetőség van egy rövidfilmet is csatolni,
amelynek fejlesztési és gyártási tevékenységei társfinanszírozásra lesznek jogosultak, ha
1. a rövidfilm legfeljebb 20 perces, és támogatja a feltörekvő
tehetségeket;
2. a benyújtott rövidfilm forgatása vagy gyártása nem kezdődik
meg a pályázat benyújtása előtt.
A benyújtott projektek első forgatási vagy gyártási napjának
időpontja nem ütemezhető a pályázat benyújtásától számított
8 hónapon belüli időszakra.
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A monostor gyermekei
(Forgalmazó: Soldivision)

Támogatás mértéke
• Csak dokumentumfilmeket, rövidfilmet nem tartalmazó cso-

•

•
•
•

mag esetében a támogatás összege legfeljebb 150 000 euró
lehet. Rövidfilmes projektet nem tartalmazó csomag esetében max. 200 000 euró.
Ha a csomag rövidfilmes projekttel egészül ki, a hozzájárulás maximális összege tevékenységenként 210 000 euró,
egy kreatív dokumentumfilmes csomag esetében pedig
ez az összeg nem haladhatja meg a 160 000 eurót.
A csomag minden egyes projektje egyenként 10 000 és
60 000 euró közötti összeggel támogatható, amíg az elszámolható költségek mértéke nem haladja meg az 50%-ot.
Rövidfilmes projekt max. 10 000 euróval támogatható, amíg
az elszámolható költségek mértéke nem haladja meg a gyártás költségeinek (fejlesztést is beleértve) 80%-át.
Az odaítélhető támogatás minimum összege 70 000 euró.

PRODUCERI TÁMOGATÁSOK | Fejlesztés – Csomagtervek

JÓ TUDNI

•

•
•

•

A pályázónak bizonyítania kell, hogy a pályázat benyújtását
megelőző öt évben készített olyan filmet, amely a pályázó országán kívül legalább három országban széles körben bemutatásra
került a pályázat kiírása előtti két naptári évben.
A pályázat benyújtásának dátumától számított 8 hónapon belül
nem kezdődhet meg a projekt forgatása vagy gyártása.
A tevékenységek a támogatási szerződés aláírását vagy a támogatási döntés kézhezvételét követően indulhatnak, de indokolt
esetekben a támogatható időszak a pályázat benyújtásának dátumával kezdődhet.
A pályázók egyidejűleg csak egy pályázatban lehetnek aktívak,
így vagy a Csomagterv pályázaton vesznek részt, vagy az Egyedi
támogatás két határidejének egyikén benyújtott pályázatukkal.
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The Myth Seekers (Sunward Games)

VIDEOJÁTÉKOK FEJLESZTÉSE
Kik pályázhatnak?
Megfelelő tapasztalattal rendelkező európai videojáték-gyártó
és -fejlesztő vállalatok, amelyeket a benyújtási határidő előtt
legalább 12 hónappal törvényesen bejegyeztek. A pályázónak
a projekthez kapcsolódó jogok többségével is rendelkeznie kell.

Támogatás az alábbi projektek fejlesztésére
igényelhető
Narratív, történetet elbeszélő videojátékok, a platformtól vagy
a várható forgalmazási módszertől függetlenül.
A videojátéknak minden esetben kereskedelmi felhasználásra
szánt játéknak kell lennie.

PRODUCERI TÁMOGATÁSOK | videojátékok Fejlesztése

Támogatás mértéke
• A koncepció és az európai videojáték-projekt fejlesztéséhez

•

10 000 és 150 000 euró közötti hozzájárulás adható. A támogatás csak arra a tevékenységre adható, amely az első játszható prototípus vagy próbaverzió elkészültéig megtörténik.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek
legfeljebb 50%-a lehet.

JÓ TUDNI

•
•

A pályázónak bizonyítania kell, hogy létrehozott olyan videojátékot, amely kereskedelmi forgalomba került a pályázat benyújtását megelőző két évben.
A pályázatra benyújtott projektek első játszható prototípusa
nem ütemezhető a pályázati jelentkezés időpontjától számított
8 hónapon belülre.
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A szent és a farkas
(Forgalmazó: Cirko Film)

TELEVÍZIÓS MŰSORGYÁRTÁS
Kik pályázhatnak?
Kellő tapasztalattal rendelkező, független gyártó vállalatok.
A pályázatban részt kell, hogy vegyen legalább három különböző európai országbeli műsorsugárzó cég, koprodukció vagy
elővásárlás formájában.

Támogatás az alábbi kategóriákra
igényelhető

Támogatás mértéke
• Játékfilmek és animációs filmek esetében a támogatás ös�•
•

szege nem haladhatja meg az 500 000 eurót vagy az elszámolható költségek 12,5%-át.
Kreatív dokumentumfilmek esetében a támogatás összege
nem haladhatja meg az 300 000 eurót vagy az elszámolható
költségek 20%-át.
Legalább 10 000 000 eurós költségvetésű koprodukciós
tévédráma-sorozatok első és második évadai esetében akár
1 000 000 euró támogatás is igényelhető.

• Televíziós bemutatásra szánt játékfilmek (minimum 90 perc),

JÓ TUDNI

•

•

animációs filmek (minimum 24 perc) és kreatív dokumentumfilmek (minimum 50 perc, önálló filmek vagy sorozatok).
Játékfilmsorozatok esetében a folytatás, valamint a második
és harmadik évad is támogatható.

•

•

•

PRODUCERI TÁMOGATÁSOK | Televíziós műsorgyártás

A pályázatot legkésőbb az érdemi forgatás első napján be kell
nyújtani (animáció esetében az animáció kezdetekor).
A projekt benyújtásához szükség van legalább három olyan
műsorsugárzó vállalat szándéknyilatkozatára, amely három,
a MEDIA alprogramban részt vevő országból származik.
A pályázat benyújtásakor a projekt költségvetési finanszírozásának minimum 50%-át kell garantálni harmadik féltől származó
finanszírozási forrásból (akár közvetlen finanszírozás, akár a jogok előzetes eladása révén).
A produkció teljes költségvetése 50%-ának a MEDIA alprogramban részt vevő országból kell származnia.
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Izlandi amazon
(Forgalmazó: Cirko Film)

SZELEKTÍV MOZIFORGALMAZÁS
Kik pályázhatnak?
Európai fogalmazói ügynökségek, amelyek az elmúlt 3 évben
legalább 3 olyan film forgalmazói voltak, amelyet legalább 5
országban bemutattak. A forgalmazói ügynökséget a film producere nemzetközi forgalmazási szerződésben jogosította fel a
MEDIA alprogramban részt vevő legalább 15 országban történő
filmforgalmazásra. A projektben minimum 7 forgalmazónak kell
részt vennie, ebből legalább 3 magas/közepes gyártási kapacitású országból és legalább 2 kis gyártási kapacitású országból.

Támogatható tevékenységek
• Támogatás legalább 60 perces játékfilmre, animációs filmre
vagy dokumentumfilmre igényelhető; a filmek származási országa és a forgalmazási ország nem egyezhet.

Elszámolható költségek

Támogatás mértéke
• A támogatás nem haladhatja meg az európai tartalmak bemutatásával és promóciójával kapcsolatos költségek 50%-át.

Pályázatok értékelési szempontjai
• tevékenység tartalmi és nemzetközi/európai/regionális di•
•
•

menziója, relevanciája – max. 30 pont
projekt minősége, tartalom és terjesztési stratégiák – max.
45 pont
forgalmazói ügynök tevékenysége a támogatott projekt hatásának és fenntarthatóságának növelése érdekében – max. 15 pont
pályázó módszerei a támogatás hozzáférhetővé tételére harmadik személyek számára, eredmények és beszámolók begyűjtésére – max. 10 pont
JÓ TUDNI

•

A projektben szereplő filmeknek ISAN vagy EIDR azonosítóval
kell rendelkezniük.

1. Koordinációs költségek (bérek, promóció és reklámköltségek, egyéb költségek)
2. Promóciós és filmbemutatási költségek

FORGALMAZÁS | Szelektív MoziForgalmazás
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Hidegháború
(Forgalmazó: Mozinet)

AUTOMATIKUS MOZI FORGALMAZÁS
ÉS FORGALMAZÓI ÜGYNÖKSÉGEK
A pályázat a korábbi automatikus forgalmazási és forgalmazói
ügynökségek felhívások új formája, amelynek keretében forgalmazók és forgalmazói ügynökségek igényelhetnek támogatást.
A felhívás célja, hogy támogassa az új európai filmek széleskörű
forgalmazását, valamint fejlessze a gyártás és forgalmazás közötti kapcsolatot, ezáltal növelve a nem-nemzeti európai filmek
és cégek versenyképességét a piacon.
Támogatás a legalább 60 perc hosszúságú játékfilmekre, kreatív dokumentumfilmekre, vagy animációs filmekre igényelhető,
amelyek a forgalmazó országától eltérő országból származnak.
A támogatás két fázisban valósul meg:
1. Egy potenciális pénzalap létrehozása, amelyet a pályázó cég
egy referencia időszak alatt az európai piacon nyújtott teljesítménye alapján számítanak ki.
2. A potenciális pénzalap újra-befektetése a következő tevékenységekbe:

1. Támogatás a forgalmazóknak
Maximum 10 különböző, nem-nemzeti európai filmbe lehet újra
befektetni.
Filmfinanszírozás:

• nem-nemzeti európai filmek koprodukciójának finanszírozása
• forgalmazói jogok megszerzése, pl. minimum garancia formájában és/vagy

Promóció:

• nem-nemzeti európai filmek bemutatásának költségei (promóció, digitalizáció, transzkódolás költségei)

A filmfinanszírozás költségei nem haladhatják meg a teljes újra-befektetési költségvetés 75%-át.

FORGALMAZÁS | Automatikus mozi forgalmazás és forgalmazói ügynökségek
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Foxtrott
(Forgalmazó: Cirko Film)

2. Támogatás a forgalmazói ügynököknek

Kik pályázhatnak?

Maximum 5 különböző, nem-nemzeti európai filmbe lehet újra
befektetni.

1. terület – Európai mozi forgalmazó vállalatok.
2. terület – Európai forgalmazói ügynökségek, akiket a pályázatban szereplő filmek producerei neveztek ki írásos szerződésben. A nemzetközi forgalmazói megállapodás/szerződés
akkor elfogadható, ha feljogosítja a forgalmazói ügynökséget a film eladására legalább 10 olyan országban, amely
részt vesz a MEDIA alprogramban.

Filmfinanszírozás:

• minimum garancia a nemzetközi forgalmazási jogokért
Promóció:

JÓ TUDNI

• a nem-nemzeti európai filmek promóciója

•

A filmfinanszírozás költségei nem haladhatják meg a teljes újra-befektetési költségvetés 75%-át.

•

Mindkét tevékenység keretében lehetőség van ugyanannak a
filmnek többféle költséghelyen keresztüli újrabefektetéssel történő finanszírozására.
A projektben szereplő filmeknek ISAN vagy EIDR azonosítóval
kell rendelkezniük.

FORGALMAZÁS | Automatikus mozi forgalmazás és forgalmazói ügynökségek
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Berlinale Talent Campus

ONLINE PROMÓCIÓ

Támogatás mértéke

Kik pályázhatnak?

A 1. és 2. terület esetében az EU támogatás az összes támogatható költség 40%-ának, a 3. terület esetében pedig 60%-ának
társfinanszírozására terjed ki.

Európai magánvállalatok, nonprofit szervezetek, szövetségek,
alapítványok, önkormányzatok. Magánszemélyek nem pályázhatnak.

Támogatás az alábbi területekre igényelhető
1. VoD (Video on Demand) szolgáltatások promóciós, marketing- és brandingtevékenységének támogatása. A fellépés
célja, hogy növelje az európai audiovizuális alkotások láthatóságát, megtalálhatóságát és globális közönségét.
2. Európai VoD platformok határokon átnyúló együttműködése
3. Európai audiovizuális művek forgalmazását és promócióját
elősegítő innovatív stratégiák támogatása, beleértve a közönségnövelés irányába tett innovatív és részvételnövelő lépések stratégiáját, aminek eredményeként az európai filmek
szélesebb nézői réteget tudnak elérni.

FORGALMAZÁS | ONLINE PROMÓCIÓ

JÓ TUDNI

•
•

•

1. terület: A VoD szolgáltató filmkatalógusának az alábbi szempontoknak kell megfelelni: minimum 500 hozzáférhető filmből
kell álljon.
2. terület: A pályázatban legalább 3 VoD platformnak kell részt
venni, amelyek legalább három különböző MEDIA alprogramban
résztvevő országban működnek. A projekt katalógusának legalább alkotást kell tartalmaznia.
A filmek legalább 40%-ának a MEDIA tagországokból kell származniuk (legalább öt különböző országból); a tartalom nem több
mint 40%-a származhat egyetlen országból
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Visegrad Animation Forum

KÉPZÉS
Kik pályázhatnak?
Európai magánvállatok, nonprofit szervezetek, szövetségek,
alapítványok, önkormányzatok. Magánszemélyek nem pályázhatnak.

A projekt időtartama
A 2017-es pályázat egy együttműködési keretmegállapodás
(FPA) formájában 3 éves támogatást jelentett, így 2019-ben és
2020-ban már nem lesz új felhívás.

Támogatás mértéke
A támogatás mértéke európai projektek esetében az elszámolható költségek legfeljebb 60%-a lehet, nemzetközi és regionális
projektek esetében pedig 80%.

KÉPZÉS ÉS HÁLÓZATOK | Képzés

Támogatható tevékenységek
• Képzés a közönségépítés, marketing, promóció, a forgal-

•

•

•

mazás és hasznosítás új módozatairól, beleértve azokat is,
amelyek a legújabb digitális technológiákra támaszkodnak,
különös tekintettel a fiatal közönség elérésére;
Képzés a pénzügyi és kereskedelmi menedzsment területén,
amelynek célja a finanszírozáshoz, a finanszírozási eszközökhöz, a kapacitásfejlesztéshez és az új üzleti modellekhez
való hozzáférés stimulációja;
Képzés az audiovizuális művek fejlesztése és gyártása területén, beleértve a tartalomfejlesztés-beli innovációt (újszerű
történetmesélés, új formátumok minden platformra) és az ismeretmegosztási és hálózatépítési ismereteket;
Képzés a digitális átállás kihívásainak kezeléséről a legfrissebb piaci fejleményekhez való alkalmazkodás biztosítása
céljából.
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European Shootings Stars

PIACI HOZZÁFÉRÉS

• Vállalkozások közötti („business to business”) promóciós

tevékenységek európai alkotásokkal kapcsolatban: Olyan
promóciós kezdeményezések és platformok felépítése és
elindítása, amelyeknek célja az európai audiovizuális művek forgalmazásával/bemutatásával és/vagy új üzleti modellek használatával kapcsolatos innovatív megoldások
létrehozása, illetve a szakemberek közötti hálózatépítés.
A tevékenységeknek elő kell segítenie az információk és a
legjobb gyakorlati megoldások cseréjét.

Kik pályázhatnak?
Európai magánvállatok, nonprofit szervezetek, szövetségek,
alapítványok, önkormányzatok. Magánszemélyek nem pályázhatnak.
Ez a pályázati felhívás a MEDIA alprogramban részt vevő országokban és azokon kívül végzett intézkedések és tevékenységek
támogatására irányul.

A tevékenységek időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Támogatható tevékenységek

Támogatás mértéke

• Vállalkozások közötti („business to business”) vásárok eu-

• Az Unió pénzügyi hozzájárulása az adott projekthez nem ha-

rópai audiovizuális szakemberek számára: Olyan tevékenységeket támogat, amelyeknek célja az európai szakembereknek, projekteknek és műveknek a MEDIA alprogramban
résztvevő országokon belüli és kívüli audiovizuális szakmai
vásárokhoz történő hozzáférés feltételeinek javítása, mint
például koprodukciós és finanszírozási kezdeményezések,
illetve az elkészült művek esetében a rendezvények és/vagy
kereskedelmi rendezvények és vásárok.

KÉPZÉS ÉS HÁLÓZATOK | Piaci hozzáférés

•

ladhatja meg az Európán belüli tevékenységek támogatható
költségei összességének 60%-át.
Ha olyan nemzetközi tevékenységekről van szó, amelyek
nem a MEDIA alprogramban részt vevő országokban zajlanak, a pénzügyi hozzájárulás elérheti a támogatható költségek 80%-át is, amennyiben azt a tevékenység indokolja.
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Lány
(Forgalmazó: Vertigo)

NEMZETKÖZI KOPRODUKCIÓS ALAPOK
Kik pályázhatnak?
Legalább 12 hónapja bejegyzett európai koprodukciós alapok,
amelyeknek fő tevékenysége a nemzetközi koprodukciók támogatása.

Támogatható tevékenységek

Támogatás mértéke
• Az uniós pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg az intézkedés teljes támogatható költségének 80%-át.

Pályázatok értékelési szempontjai
• Projekt tartalmának relevanciája és hozzáadott értéke

• Olyan koprodukciós alapok pályázhatnak, amelyek elsősor-

•
•

ban mozibemutatásra 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, amelyek közül legalább egy részt vesz a MEDIA
alprogramban, és legalább egy nem vesz részt a programban (harmadik ország).

•

•
•

KÉPZÉS ÉS HÁLÓZATOK | Nemzetközi koprodukciós alapok

az egyéb, jelenleg futó európai koprodukciós tevékenységekhez viszonyítva; stratégia a pályázat európai és nemzetközi dimenziójának biztosítására; stratégia a kulturálisan
diverzifikált nemzetközi koprodukciók létrejöttének előmozdítására; projektek forgalmazására vonatkozó stratégia –
max. 40 pont
Módszertan alkalmassága a célkitűzések szempontjából
(ideértve a következőket: a támogatási alappal kapcsolatos
teljes körű stratégia, célcsoport, kiválasztási módszerek;
marketingstratégia, megvalósíthatóság és költséghatékonyság) – max. 30 pont
A koprodukciók népszerűsítésére és forgalmazására gyakorolt hatás, elérni kívánt közönségcsoportok – 25 pont
A pályázó csoport szervezettsége – max. 5 pont
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Cineversity

FILMOKTATÁS

Támogatás mértéke

Kik pályázhatnak?

A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 70%-át.

Olyan európai csoportosulások pályázhatnak, amelyekben
a projektvezető mellett legalább három partner vesz részt, kettő
partner pedig a filmoktatási szektorban tevékenykedik. Magánszemélyek nem pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek
Az európai filmoktatási tevékenységek közötti együttműködéseket elősegítő projektek, amelyek célja a kezdeményezés hatékonyságának és európai dimenziójának fejlesztése, valamint új
innovatív projektek előmozdítása digitális eszközök alkalmazásával.
A filmoktatási kezdeményezésnek a 19 év alatti fiatal közönséget kell célozniuk.

Pályázatok értékelési szempontjai
• a tevékenység tartalmának relevanciája és az európai hoz•

•
•

záadott értéke a pályázati, a projekt európai dimenziója és
alkalmassága széles közönség elérésére – max. 30 pont
a projekt minősége, beleértve a filmkatalógus és a pedagógiai anyagok jellemzőit, megvalósíthatóságukat, költséghatékonyságukat és innovatív elemeiket, a filmek kiválasztási
módszerét, a digitális technológia stratégiai alkalmazását és
a különböző forgalmazási platformokat – max. 40 pont
a projekt eredményeinek terjesztési stratégiája, a projekt
fenntarthatósága – max. 20 pont
a projektben résztvevő partnerek közötti együttműködés
mértéke, információmegosztás, feladatok és felelősség felosztása a partnerek között – max. 10 pont

A projekteknek a létrehozott katalógus segítségével növelniük
kell az európai filmek hozzájárulását az oktatáshoz. A projektben
szereplő filmek legalább 50%-ának európai filmnek kell lenniük.

KÉPZÉS ÉS HÁLÓZATOK | Filmoktatás
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Verzió Filmfesztivál

FILMFESZTIVÁLOK
Kik pályázhatnak?
Európai magánvállatok, nonprofit szervezetek, szövetségek,
alapítványok, önkormányzatok. Magánszemélyek nem pályázhatnak.

Támogatás az alábbi területekre igényelhető
1. Filmfesztiválok: egy európai szervezet pályázhat a felhívásra.
2. Filmfesztiválok hálózata: olyan európai hálózat pályázhat,
amelyben a koordinátor szervezeten kívül legalább 3 másik
partnerszervezet vesz részt. A koordinátornak és a partnerszervezeteknek különböző MEDIA alprogramban részt vevő
országokban bejegyzett cégeknek kell lenniük.
Mindkét terület esetében olyan filmfesztiválok jogosultak a támogatásra, amelyek fesztiválprogramjának legalább 70%-a
VAGY legalább 100 játékfilm (vagy 400 rövidfilm) MEDIA tagországból származik. A fesztiválon szereplő filmek legalább 50%ának nem-nemzeti filmnek kell lennie, melyek legalább 15 különböző országból származnak.

KÖZÖNSÉG | Filmfesztiválok

Támogatás mértéke
• az 1. terület esetében a programban szereplő európai filmek
•

számától függően 19 000 és 75 000 euró közötti átalányös�szegű támogatás
a 2. terület esetében a támogatás mértéke az elszámolható
költségek maximum 80%-a lehet. A támogatás maximum
összege projektenként 180 000 euró.
JÓ TUDNI

•

•

Nem támogathatóak az alábbi tematikájú fesztiválok: reklámok,
eseményekről adott élő közvetítések, zenei videók, Videojátékok, amatőr filmek, mobiltelefonos filmek, valamint nem narratív
jellegű művészeti alkotások.
Szintén nem támogathatóak a tematikus fesztiválok, mint például a kulturális eseményekre, művészeti, technológiai és/vagy
tudományos témákra koncentráló események, csakúgy mint
a kifejezetten specializált tematikájú fesztiválok (például turizmus, sport, ökológia, természet, környezet, gasztronómia, divat,
egészség stb.)
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Puskin mozi

MOZIHÁLÓZATOK
Kik pályázhatnak?
Legalább 100 moziból álló hálózatok, amelyek legalább 20 európai (MEDIA alprogramban részt vevő) országban üzemelnek.

Támogatható tevékenységek
• Hálózatépítési tevékenységek: tájékoztatás, ösztönzés és
•
•
•
•

kommunikáció.
Pénzügyi támogatás nyújtása a felsorolt támogatható tevékenységeket végrehajtó részt vevő filmszínházaknak.
Az európai filmek népszerűsítését és bemutatását célzó intézkedések.
A fiatal mozilátogatók körében a tudatosság növelését célzó
ismeretterjesztő tevékenységek.
Más terjesztési platformokkal (pl. televíziós műsorszolgáltatók, VoD-platformok) együttműködésben végzett promóciós
és marketingtevékenységek.

KÖZÖNSÉG | Mozihálózatok

Europa Cinemas hálózat
A MEDIA alprogram által támogatott mozihálózatnak, az Europa Cinemas-nak 43 országban 1100 mozi a tagja, közel 3000
vetítővászonnal. Magyarországon 2018-ig 17 mozi csatlakozott
a hálózathoz.
A budapesti mozik közül az ART+, a Cirko-Gejzír, a Művész, a
Puskin, a Tabán, a Toldi, az Uránia és a KINO Café mozit, 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 mozit támogatta az Europa Cinemas hálózaton keresztül a MEDIA program.
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A ház, amit Jack épített
(Forgalmazó: Vertigo)

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Pályázás menete
A Kreatív Európa Program keretében minden pályázatot online kell
beküldeni egy úgynevezett eFormon, azaz elektronikus jelentkezési
lapon keresztül. A folyamat első lépéseként a pályázó cégnek létre
kell hoznia saját EU Login (korábbi nevén ECAS) hozzáférését.
Az EU Login account létrehozása után a pályázónak regisztrálnia kell, hogy megkaphassa az úgynevezett PIC (Participant
Identification Code) résztvevői azonosítókódot, aminek segítségével hozzáférhet az eFormokhoz, és megkezdheti a pályázat
elkészítését.
A Kreatív Európa pályázati felhívások az Oktatási, Audiovizuális
és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) központi honlapján
érhetők el.
Az eFormokat minden esetben az adott határidő napján legkésőbb déli 12 óráig (CET) lehet elküldeni, de nem ajánlatos az
utolsó napig várni a pályázat beküldésével, mert a nagy forgalom leterhelheti az internetes rendszert.
A regisztráció megkönnyítése érdekében összeállított dokumentumok honlapunk Pályázatok menüpontja alatt érhetőek el.

Hasznos információk

Mely országok vehetnek részt
a Kreatív Európa MEDIA alprogramban?
A Kreatív Európa Program MEDIA alprogramjának támogatására
az alábbi 35 országból származó cégek pályázhatnak:
Magas produkciós kapacitású országok:
Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország,
Spanyolország
Közepes produkciós kapacitású országok:
Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Norvégia, Svédország
Alacsony produkciós kapacitású országok:
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Észtország, ÉszakMacedónia, Görögország, Izland, Horvátország, Lettország,
Litvánia, Luxemburg, Málta, Montenegró, Portugália, Románia,
Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Magyarország,
Ciprus
Az alábbi országokból a MEDIA alprogramban szereplő kiírások
egy részére pályázhatnak (Képzés, Filmfesztiválok, Közönségépítés, Piaci hozzáférés):
Grúzia, Moldova, Tunézia, Ukrajna
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KREATÍV EURÓPA – KULTÚRA ALPROGRAM
A Kreatív Európa Kultúra alprogramja a kulturális és kreatív szervezeteket támogatja azzal a céllal, hogy segítse őket a transznacionális együttműködésben, és hozzájáruljon a kulturális művek
határokon átívelő áramlásához és a kulturális szereplők mobilitásához. Segíti az európai dimenziójú projektek elindítását és a
kulturális tartalom megosztását nemzeti és európai határokon
át; lehetővé teszi a kulturális és kreatív szereplőknek a nemzetközi munkavállalást, valamint hogy nemzetközivé tegyék karrierjüket és tevékenységüket az EU-ban és azon kívül.

A Kultúra alprogram támogatási területei
• Európai együttműködési projektek

E terület támogatásának fő célja az európai kulturális és kreatív ágazatok transznacionális és nemzetközi működési kapacitásának megerősítése, a kulturális és kreatív alkotások
országok közötti forgalmának fellendítése, valamint a kulturális és kreatív szereplők, különösen a művészek nemzetek
közötti mobilitásának előmozdítása.

• Európai platformok

Az Európai platformok terület az alábbi célkitűzésekkel rendelkező kulturális és kreatív szervezetek számára nyújt támogatást:
1. feltörekvő tehetségek fejlődésének elősegítése, valamint
a kulturális és kreatív szereplők nemzetek közötti mobilitásának és az olyan alkotások forgalmának ösztönzése, amelyek képesek széles körű befolyást gyakorolni a
kulturális és kreatív ágazatokra és hosszan tartó hatást
nyújtani;
2. a program-összeállítás terén komoly európai elkötelezettséget mutató művészek és alkotók elismerésének és
ismertségének kommunikációs tevékenységek és márkaépítési stratégia révén történő növelése, ideértve adott
esetben az európai, minőséget tanúsító címke létrehozását is.

Filmcím

• Európai hálózatok

Az európai hálózatok támogatásának célja, hogy a kulturális és kreatív ágazatok szereplőire strukturáló hatást gyakoroljon, ezért nagy lefedettséggel rendelkező, de korlátozott
számú hálózat kap támogatást az ágazatok széles skálájáról. A már meglévő hálózatok közötti – a hálózatok szervezeti
és pénzügyi struktúrájának megerősítése és a párhuzamos
erőfeszítések megelőzése érdekében létrehozott – nagyobb
szinergiák támogathatóak.

Kapcsolat
Kultúra alprogram-vezető: Mondik Gábor
Programkoordinátor: Gida Bettina
kultura@kreativeuropa.hu
kultura.kreativeuropa.hu
Tel.: +36 1 300 7202

• Műfordítási projektek

A műfordítási projektek támogatásának fő célja a kulturális
és nyelvi sokféleség előmozdítása a Kultúra alprogramban
részt vevő országokban, a magas színvonalú irodalmi művek
országok közötti forgalmának ösztönzésével, hozzáférésük
javításával az Unióban és azon kívül, valamint az új olvasói
rétegek elérésével.

További információ a Kultúra alprogram nyújtotta lehetőségekről
megtalálható a kultura.kreativeuropa.hu oldalon.

Hasznos információk
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NYERTES MAGYAR PROJEKTEK
2014–2018
Filmoktatás
Fejlesztés
Csomagtervek
267 000 EUR | 3%

Videojátékok 284 582 EUR | 3%
265 000 EUR | 3%

Filmfesztiválok
220 000 EUR | 2%

Total: 9 031 770 EUR
Fejlesztés
Egyedi projektek
790 000 EUR | 9%
Szelektív
moziforgalmazás
1 326 500 EUR | 15%

Europa Cinemas
hálózat
886 024 EUR | 10%
Piaci
hozzáférés
268 000 EUR | 3%

Képzés
549 613 EUR | 6%

Közönségépítés
1 215 412 EUR | 13%
Európai művek
online promóciója
494 621 EUR | 6%

Automatikus
moziforgalmazás
Filmcím
2 465 018 EUR | 27%

KAPCSOLAT
Kreatív Európa Iroda
Kreatív Európa Nonprofit Kft.
1145 Budapest, Róna u. 174. I. ép. III/304.
Tel.: +36 1 300 7206 / +36 1 300 7202
www.kreativeuropa.hu

MEDIA
Alprogramvezető: Paszternák Ádám
Programmenedzser: Kovács Ágnes Laura
media@kreativeuropa.hu
media.kreativeuropa.hu/

Hasznos információk
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media.kreativeuropa.hu
facebook.com/KreativEuropaIroda
twitter.com/CED_HU

