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NAPOVEDUJEMO: OKTOBRSKI DOGODKI MEDIA DESKA V SODELOVANJU
MEDIA Desk Slovenija v imenu soorganizatorjev in partnerjev
vljudno vabi vse zainteresirane na oktobrske strokovne dogodke:

Kultura! Uspešno črpa iz programov EU za kulturo, film in AV področje
23. oktober 2013, CUK Kino Šiška, Ljubljana:
predstavitev uspešnega črpanja slovenskih kulturnih organizacij iz programov EU za kulturo,
film in AV področje v obdobju 2002-2013 in najava novega programa EU Ustvarjalna Evropa.
Dogodek organizirajo MEDIA Desk Slovenija (Slovenski filmski center), Kulturna stična točka v
Sloveniji (SCCA-Ljubljana) in Culture.si (Ljudmila) v sodelovanju s CUK Kino Šiška.
Dogodek bo potekal 23. oktobra 2013, v CUK Kino Šiška (Trg prekomorskih brigad 3), v
Ljubljani med 10.00 in 13.00.
VNAPREJŠNJE PRIJAVE
Prijave udeležbe so možne od 1. oktobra dalje prek spletnega obrazca>> Kulturne stične
točke v Sloveniji.
***

Leto kina: mednarodna konferenca o pomenu kina včeraj, danes in jutri
24. in 25. oktober, Kinodvor. Mestni kino, Ljubljana
Mednarodna konferenca o pomenu kina včeraj, danes in jutri bo del praznovanja Leta kina
in Mesta kina in bo namenjena ponovnem razmisleku o vlogi prikazovalca v času nenehnih
sprememb, tehnoloških inovacij in transformacij ter iskanju njegovega mesta v prihodnosti.
Udeležbo so do sedaj potrdili naslednji priznani evropski strokovnjaki:
 Ian Christie (filmski zgodovinar, kurator in podpredsednik združenja Europa Cinemas),
 Mark Cosgrove (programski vodja v bristolskem kinu Watershed in umetniški direktor
mednarodnega filmskega festivala s podporo MEDIE Encounters ter
 Stefan Drössler (direktor münchenske kinoteke – Filmmuseum München, ki sodi med
vodilne svetovne avtoritete za zgodovino 3D filma).

Pobudnik in organizator srečanja je Kinodvor. Mestni kino, dogodek pa nastaja v sodelovanju
s Slovenskim filmskim centrom in MEDIA Deskom Slovenija.
Celoten program in seznam sodelujočih strokovnjakov bo objavljen v torek, 8. oktobra na
novinarski konferenci Leta kina (ob 11.00 uri v Kinodvoru) in na spletni strani Leta kina>>
__________________________________________________________
PRETEKLI DOGODKI MEDIA DESKA – SEPTEMBER 2013

Pretekli MEDIA Desk strokovni dogodki
Septembra je MEDIA Desk Slovenija v okviru 2. Revije slovenskega dokumentarnega filma v
Mariboru in 16. Festivala slovenskega filma v Portorožu organiziral vrsto strokovnih
dogodkov.
__________________________________________________________
USTVARJALNA EVROPA

Odprt razpis za prijavo interesa: strokovnjaki za ocenjevanje projektov
vabljeni k sodelovanju!
Razpis za prijavo interesa EACEA/2013/01 za sestavo seznama strokovnjakov, zadolženih za
pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru
upravljanja programov Evropske unije (2013/S 179-308003).
Rok za prijave: kadarkoli do konca leta 2020.
Več informacij>>
__________________________________________________________
FILMSKA KOMISIJA V SLOVENIJI

Zaživela je Filmska komisija Slovenije
V okviru Slovenskega filmskega centra je zaživela Filmska komisija Slovenije. Namen njenega
delovanja je promocija Slovenije kot filmske lokacije. Uredite svoje podatke in izkoristite
možnost za promocijo.
Posebna pozornost je namenjena ponudnikom storitev filmske industrije.
Vabimo vas, da se poiščete v zbirki podatkov slovenskih filmskih profesionalcev na povezavi
http://www.sloveniafilmcommission.si/sl/search-page/.
Če vaših podatkov ni, so nepopolni ali so napačni, lahko oddate vlogo na
http://www.sloveniafilmcommission.si/sl/requests/.
Več informacij>>
__________________________________________________________
Več novic:
September>>
Nova spletna stran Programa MEDIA >>
Facebook MEDIA Deska Slovenija >>

________________________________________________________________________
MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE IN PUBLIKACIJE
Vodič po MEDIA uposabljanjih 2013
Osvežena različica vodiča z roki prijav MEDIA podprtih evropskih programov
usposabljanja za avdiovizualne profesionalce v letu 2013.
Vodič po MEDIA podprtih priložnostih za mreženje 2013
Trženjske, koprodukcijske in promocijske dejavnosti na evropski ravni,
katerih se lahko udeležuje zainteresirana strokovna javnost.
***
V Zagrebu: Multi-Platform & Marketing Business School
Brezplačna MEDIA Multi-Platform & Marketing Business School usposabljanje in projektna
delavnica v okviru Zagreb Film Festivala (23.-24.10.2013). Rok za prijave projektov: JUTRI, 2.
oktober 2013.
Screen4All usposabljanje sprejema prijave
Screen4All je dvodnevno izobraževanje za produkcijo in distribucijo novomedijskih vsebin.
Rok za prijave: 4. oktober 2013.
Osnovni pravni okvir - Erich Pommer Institut
Uveljavljeno MEDIA izobraževanje Erich Pommer instituta Osnovni pravni okviri bo potekalo med
16. in 20. oktobrom 2013 v Ghentu (Belgija). Prijave: do 15. oktobra oz. do zapolnitve mest.
Prijavite se na NIPKOW 2014
Celoletni program Nipkow ponuja strokovno izobrazbo talentiranim udeležencem iz vse Evrope z
namenom razvoja poslovnih veščin za koprodukcije ter poglobljen razvoj projekta.
Rok za prijavo za 2013/2014: 20. november 2013.
__________________________________________________________
DRUGI POMEMBNI DATUMI
(koprodukcijska srečanja, festivali, izobraževanja ipd.)
Evropski parlament: Razpis za sofinanciranje projektov s področja komuniciranja za leto 2014
Evropski parlament (DG Communication) je na svoji spletni strani objavil javni razpis za
sofinanciranje projektov s področja komuniciranja za leto 2014.
WHEN EAST MEETS WEST sprejema prijave projektov
Koprodukcijski forum When East Meets West v 2014 ponuja fokus na državah Beneluksa.
Potekal bo od 20. do 22. januarja 2014 v okviru MFF Trst.
Rok za prijave projektov: 8. november 2013.
Berlinski koprodukcijski forum 2014 odprl prijave
11. koprodukcijska tržnica Berlinale Co-Production Market, ki bo med 9. in 11. februarjem 2014
potekala v sklopu 64. MFF v Berlinu (6.-16. februar 2014), sprejema prijave projektov izkušenih
producentov do 23. oktobra 2013.
__________________________________________________________
KOLEDAR ODPRTIH ROKOV PROGRAMA MEDIA

POMEMBNO OBVESTILO:
Konec uradnega procesa sprejemanja novega evropskega programa Ustvarjalna Evropa, ki
bo v sedemletnem obdobju od leta 2014 nadomestil programe MEDIA, MEDIA Mundus in
Kultura, se pričakuje novembra 2013. To pomeni, da bodo novi razpisi podprograma MEDIA
in s tem nove priložnosti kandidiranja za evropska sredstva za filmske in avdiovizualne
projekte na voljo predvidoma konec leta.
RENUTNO ODPRTI RAZPISI:
PODPORA AVTOMATIČNI DISTRIBUCIJI – EACEA 25/2012
Rok za ponovno vlaganje: najkasneje do 1. oktobra 2014
PRODAJNI ZASTOPNIKI – EACEA 07/2013
Rok za ponovno naložbo: 2. marec 2015
Predhodni razpis PRODAJNI ZASTOPNIKI - EACEA 08/2012
Rok za ponovno naložbo: 1. marec 2014
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