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NOVI MEDIA RAZPISI
Objavljen letošnji razpis Europa Cinemas
Odprte so prijave za nova članstva v združenju evropskih kinematografov EUROPA CINEMAS.
Rok za prijave: 31. avgust 2013.
Odprt razpis Kroženje evropskih filmov v digitalni dobi
Letošnji razpis v okviru MEDIA pripravljalnega ukrepa »Kroženje evropskih filmov v digitalni
dobi« za spodbujanje projektov sočasne distribucije evropskih filmov na številnih platformah
namenja enoletni proračun v višini približno 2 milijonov evrov.
Rok za prijave: 6. september 2013.
__________________________________________________________
MEDIA DESK V SODELOVANJU S 16. FSF
Približuje se 16. Festival slovenskega filma
16. Festival slovenskega filma se približuje; potekal bo med 11. in 15. septembrom v Portorožu
in bo tudi letos, poleg pregleda sveže domače produkcije in drugih tradicionalnih
spremljevalnih dogodkov, v sodelovanju z MEDIA Deskom Slovenija strokovni in zainteresirani
javnosti ponudil nabor strokovnih dogodkov. Več informacij bo kmalu na voljo.
OPOMNIK: slovenski filmski ustvarjalci so vabljeni k prijavi del v tekmovalne programe
festivala slovenskega filma. Rok za prijave: 20. julij 2013.
___________________________________________________________
USTVARJALNA EVROPA
Program Ustvarjalna Evropa se bojuje proti evropskim proračunskim rezom
Silvia Costa, članica odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta ter članica in
poročevalka programa Ustvarjalna Evropa, je strokovnjakom s področja filma na
mednarodnem filmskem festivalu v Karlovih Varih povedala, da se bo v času odločanja o
proračunu Ustvarjalne Evrope (tekoči mesec) bojevala proti predlaganim drakonskim rezom
proračuna za kulturo.
___________________________________________________________

FILMSKA NAGRADA LUX
Med kandidati za LUX nagrado tudi "Krogi", slovenska manjšinska koprodukcija
Med desetimi evropskimi filmskimi naslovi, ki kandidirajo za nagrado Evropskega parlamenta
LUX 2013, je tudi MEDIA podprti film, slovenska manjšinska koprodukcija Krogi (Krugovi /
Circles) v režiji Srđana Golubovića in slovenski produkciji Vertiga.
__________________________________________________________
REVIJA SLOVENSKEGA DOKUMENTARNEGA FILMA 2013
Revija slovenskega dokumentarnega filma sprejema prijave del
Revija slovenskega dokumentarnega filma 2013, ki bo letos potekala med 29. avgustom in 1.
septembrom v Mariboru, vabi vse slovenske ustvarjalce k prijavi dokumentarnih del.
Rok za prijave se kmalu izteka: 10. julij 2013.
__________________________________________________________
POLETNI DOPUST
MEDIA Desk Slovenija bo na poletnih počitnicah med 29. julijem in 16. avgustom.
V času zaprte pisarne e-sporočila ne bodo pregledovana, zato vas za nujne primere
usmerjamo na pristojne predstavnike MEDIA Programa v EACEA in Evropski komisiji ali kolege
v drugih MEDIA pisarnah. Na ostala sporočila bo odgovorjeno v tednu po 18. avgustu.
Prijetno poletje in se vidimo na septembrskih MEDIA dogodkih!
Vaš MEDIA Desk
__________________________________________________________
Več novic:
Junij / julij
Nova spletna stran Programa MEDIA >>
Facebook MEDIA Deska Slovenija >>
________________________________________________________________________
MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE IN PUBLIKACIJE
Objavljena je osvežena različica Vodiča po MEDIA uposabljanjih 2013
Osvežena različica vodiča z roki prijav MEDIA podprtih evropskih programov
usposabljanja za avdiovizualne profesionalce v letu 2013 je na voljo tukaj.
EACEA je maja objavila tudi letošnjo različico Vodiča po MEDIA podprtih priložnostih za mreženje
(Markets & Networks 2013). Gre za trženjske, koprodukcijske in promocijske dejavnosti na
evropski ravni, katerih se lahko udeležuje zainteresirana strokovna javnost.
Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA Deska
Slovenija med novicami.
TransISTor 2013 sprejema prijave
TransISTor je multidisciplinarni izobraževalni program, namenjen evropskim novomedijskim
strokovnjakom. Izobraževanje bo potekalo med 23. septembrom in 4. oktobrom v nemškem mestu
Karlsruhe. Rok za prijave: 30. julij 2013.

ScriptEast sprejema prijave
Scenaristično usposabljanje Scripteast 2012-2013 bo potekalo na Poljskem (september/oktober
2013) ter v sklopu berlinskega (februar 2013) in canskega filmskega festivala (maja 2014). Rok za
prijave projektov: 31. julij 2013.
PRIME 4KIDS&FAMILY 2013
PRIME 4 Kids & Family (P4K & F) je MEDIA podprti razvojni program za evropske projekte
vsebinsko namenjene otrokom in družinam. Rok za prijave: 5. avgust 2013.
Tretje srečanje MAIA delavnic
Zadnje srečanje MEDIA podprte delavnice Maia Workshops 2013 bo potekalo v Dubrovniku (30.9.4.10.2013). Prijave projektov do 30. avgusta 2013.
Produkcijska delavnica EAVE 2014 sprejema prijave
EAVE je eno izmed vodilnih MEDIA usposabljanj za izkušene producente. Ciklus delavnic 2014 bo
potekal med 10. marcem 2014 in oktobrom/novembrom 2014, in sicer na treh srečanjih. Rok za
prijave: 20. september 2013.

__________________________________________________________
DRUGI POMEMBNI DATUMI
(koprodukcijska srečanja, festivali, izobraževanja ipd.)
Berlinale Talent Campus 2014
Belinale Talent Campus 2013 bo potekal med 8. in 13. februarjem naslednje leto v sklopu
Berlinskega mednarodnega filmskega festivala. Prijave so odprte.
CARTOON Forum 2013
CARTOON Forum, koprodukcijski dogodek za evropsko animacijo, letos poteka med 17. in 12.
septembrom v francoskem Toulousu. Priporočljiva je čimprejšnja prijava udeležbe (brez
projekta).
Producentsko usposabljanje za mlade cross-media talente
Londonska National & TV School vabi mlade profesionalce s področja zabavne industrije k prijavam
v ciklus študijskega usposabljanja v letu 2014. Rok za prijave: 11. julij 2013.
Javni razpis za umetniške rezidence
Objavljen je Javni razpis za umetniške rezidence v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v letu
2014. Rok za prijave: 15. julij 2013.
Ko-pro tržnica Crossroads sprejema prijave projektov
V sklopu mednarodnega filmskega festivala v Solunu poteka 7. koprodukcijska tržnica Croaasroads
(5.-9. 11. 2013). Prijave za projekte so odprte do 31. julija 2013.
Too Short To Die - delavnica za razvoj kratkega filma v Litvi
MEDIA Desk Litva vabi zainteresirane avtorje kratkih filmov k prijavam projektov za edino evropsko
intenzivno izobraževanje za razvoj kratke filmske zgodbe "To Short To Die".
Rok za prijave projektov: 1. avgust 2013.
Manaki Brothers Script Corner sprejema prijave
Manaki Brothers Script Corner je scenaristična delavnica, ki jo podpira EAVE, poteka pa v sklopu

34. mednarodnega filmskega festivala Manaki Brothers v Makedoniji (14.-20.10. 2013). Rok za
prijave projektov: 5. avgust.
European Short Pitch odprl prijave za 2013
Osma edicija izobraževalno-koprodukcijskega dogodka European Short Pitch (ESP), ki bo potekala
januarja in marca 2014, je odprla prijave. Mladi avtorji svoje scenarije kratkih filmov lahko pošljejo
do vključno 30. septembra 2013.
__________________________________________________________
KOLEDAR VSEH ODPRTIH ROKOV PROGRAMA MEDIA
EUROPA CINEMAS
Rok za prijave: 31. avgust 2013.
KROŽENJE EVROPSKIH FILMOV V DIGITALNI DOBI
Rok za prijave: 6. september 2013.
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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