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MEDIA RAZPISI – objave novih razpisov in rezultatov
Objavljen je MEDIA razpis za pilotne projekte
Razpis EACEA 08/2013 je namenjen podpori pilotnim projektom.
Rok za prijave: 15. julij 2013.
Podpora producentom - rezultati
EACEA je objavila rezultate petih razpisov za podporo producentom.
__________________________________________________________
VABILO ANIMATORJEM – MEDIA DESK dogodek v partnerstvu
Prevoz na strokovne dogodke AnimafestPRO 2013
V četrtek, 6. junija, bo organizirana enodnevna udeležba s prevozom slovenskih animatorjev
in zainteresirane strokovne javnosti na AnimafestPRO strokovne dogodke svetovnega festivala
animiranega filma Animafest (Zagreb, Hrvaška).
Rok za prijave: PONEDELJEK, 3. junij 2013 do 12:00. Število mest je omejeno.
Prijave na e-mail: mediadesk.slo@film-center.si / tel. 01 23 43 216.
Gre za vsakoletni dogodek v sodelovanju MEDIA Deska Slovenija in MEDIA Deska Hrvaška ter
Animafesta, za promocijsko podporo pa zahvaljujemo tudi Društvu slovenskega animiranega
filma :D'SAF.
__________________________________________________________
POZIV STROKOVNI JAVNOSTI
Državne pomoči za filmski in AV sektor: zaključni del javnega posveta EK
Evropska komisija je 30. aprila 2013 odprla tretji in končni del javnega posveta glede kriterije
za ocenjevanje shem državnih pomoči, namenjenih podpori filmske in avdiovizualne
industrije v državah članicah. Rok za posredovanje mnenj DANES, 28. maj 2013.
___________________________________________________________
FILM KOT KULTURNA IZJEMA
Prizadevanja za izvzetje filma iz trgovinskih pogajanj med EU in ZDA

Evropski parlament se je 23. maja zavzel za izvzetje avdiovizualnega sektorja in filma iz
prostotrgovinskega sporazuma EU z ZDA, s čimer bi se zagotovila nadaljnja zaščita evropske
kulturne in jezikovne raznolikosti na omenjenem področju.
___________________________________________________________
MEDIA VODIČ – DOGODKI ZA MREŽENJE 2013
EACEA je objavila 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.
__________________________________________________________
KINO OTOK
Kino Otok - Isola Cinema vabi ljubitelje filma
V Izoli bo med 3. in 9. junijem potekal 9. festival Kino Otok - Isola Cinema. Obiskovalcem
letošnje edicije najbolj morskega filmskega festivala v Sloveniji se obeta bogat filmski in
raznolik spremljevalni program za vse okuse in starosti.
__________________________________________________________
Več novic:
Maj >>
Nova spletna stran Programa MEDIA >>
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________________________________________________________________________
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.
Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA Deska
Slovenija med novicami.
MEDIA Salles digitraining plus 2013
Delavnica se osredotoča na nove tehnologije iz vidika prikazovalcev in je odprto za predstavnike
kinematografov, poklicnih združenj in javnih zavodov, ki se pripravljajo na digitalni prehod (28.8.1.9.2013, Poljska). Rok za prijave: 30. maj 2013.
Odprte prijave za Marketing & International Distribution
Odprte so prijave za MEDIA podprto izobraževanje Marketing and International Distribution
(m&id), ki bo potekalo med 8. in 14. julijem v Malagi (Španija). Rok za prijave: 31. maj 2013.
Ex Oriente Film 2013 sprejema prijave
Ex Oriente Film je mednarodno usposabljanje s podporo programa MEDIA, ki podpira razvoj in
financiranje ustvarjalnih dokumentarnih filmov v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Rok za prijave:
1. junij 2013.
CICAE sprejema prijave
Art Cinema = Action + Management 2013 (CICAE) evropski seminar za profesionalce, ki delajo v art

kinih, letos že desetič poteka med 26. 8. in 1. 9. 2013, v času Beneškega filmskega festivala. Rok za
prijave: 31. maj 2013.
Atelier Ludwigsburg-Paris
Enoletno izobraževanje za mlade producente in distributerje L’Atelier/Masterclass bo potekalo od
oktobra 2013 do septembra 2014 v nemškem Ludwigsbergu. Rok za prijave: 31. maj 2013.
Odprte prijave na Sources 2 delavnico za razvoj scenarija
SOURCES 2 ponuja strokovno usmerjanje pri razvoju scenarijev celovečernih igranih in
dokumentarnih kinematografskih in TV projektov s priznanimi strokovnjaki na fokusiranih
delavnicah. Rok za prijave: 1. junij 2013.
MEDICI usposabljanje za predstavnike filmskih inštitucij
MEDIA podprto izobraževanje je namenjeno predstavnikom evropskih nacionalnih in regionalnih
filmskih centrov in skladov. Letošnje srečanje bo potekalo med 17. in 19. septembrom 2013 v
Pragi. Rok za prijave: 21. junij 2013.
VFX: Script to Screen usposabljanje
Odprte so prijave za MEDIA usposabljanje o vizualnih učinkih, ki bo potekalo med septembrom
2013 in januarjem 2014 na Irskem. Rok za prijave: 1. julij 2013.
__________________________________________________________
DRUGI POMEMBNI DATUMI
(koprodukcijska srečanja, festivali, izobraževanja ipd.)
Sarajevo Talent Campus sprejema prijave
Mladi filmski profesionalci iz Jugovzhodne Evrope se sedaj lahko prijavijo na Sarajevo Talent
Campus, ki bo potekal v sklopu 19. Sarajevo Film Festivala med 16. in 24 avgustom.
Rok za prijave je 1. junij 2013.
Za mlade filmske ustvarjalce: FEST Training Ground na Portugalskem
V sklopu FEST – New Directors / New Films Festivala v portugalskom Espinhu bo letos med 24.6. in
1.7. petič potekal FEST – Training Ground, program delavnic za mlade filmarje iz celega sveta.Rok
za prijave: 1. junij 2013.
CARTOON Digital sprejema prijave
Letošnja edicija MEDIA podprtega usposabljanja za producente in ustvarjalce dolgometražnih
animiranih filmov s fokusom na transmedijskih in interaktivnih značilnostih CARTOON Digital bo
potekala med 25. in 27. junijem v Muenchenu.
Rok za štipendije je potekel, rok za prijave: 7. junij.
DSFU objavil razpis za štipendije 2013
Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev (DSFU) je odprlo razpis za dodelitev delovnih štipendij za
področje filma za leto 2013. Rok za prijave: 17. junij 2013.
Mednarodna poletna filmska šola filmArche
Prva mednarodna poletna delavnica za razvoj zgodbe in navezovanje stiikov filmArche bo potekala
med 4. in 9. avgustom 2013 v Berlinu. Rok za obvezno predprijavo: 10. junij. Rok za potrditev
prijave: 23. junij 2013.
Odprt je poziv za prijave na Kreativni tabor v Nici
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je razpisala poziv za sodelovanje na

mednarodnem "Kreativnem taborju avdiovizualnih in upodobitvenih industrij", ki bo potekal v Nici,
9. julija 2013. Rok za prijave za potovalne štipendije: 14. junij 2013.
Delavnica My First Script v okviru Zagreb Film Festivala
MEDIA podprti Zagreb film festival (20.-27.10.2013) je odprl poziv za prijavo mladih scenaristov na
delavnico razvoja scenarijev za prvence. Rok za prijave: 20. junij.
Mladinski natečaj kratkih filmov o človekovih pravicah 2013
Gre za natečaj kratkih filmov o človekovih pravicah 2013 za mlade med 10. in 20. letom, in sicer za
vsakoletni filmski festival o človekovih pravicah, ki poteka na Dunaju v Avstriji (5.-12. dec 2013).
Rok za prijave: 30. junij 2013.
Odprte so prijave na 16. Festival slovenskega filma
September se vse hitreje približuje in z njim 16. edicija Festivala slovenskega filma (11. - 15.
september 2013, Portorož). Slovenski filmski ustvarjalci so vabljeni k prijavi del v tekmovalne
programe festivala. Rok za prijave: 20. julij 2013.
__________________________________________________________
KOLEDAR VSEH ODPRTIH ROKOV PROGRAMA MEDIA

PODPORA ZA TELEVZIJSKO ODDAJANJE - EACEA 33/2012
Rok prijav: 3. junij 2013
DOSTOP DO TRGOV – EACEA 40/2012
Rok prijav: 3. junij 2013
za letne dejavnosti, ki se bodo izvajale v letu 2014, in dejavnosti,
ki se začnejo izvajati med 1. januarjem 2014 in 31. majem 2014.
i2i AUDIOVISUAL – EACEA 34/2012
Rok prijav: 7. junij 2013 za projekte,
ki se niso začeli pred 1. decembrom 2012.
PODPORA ZA VOD IN DCD – EACEA 09/2013
Rok za prijave: 24. junij 2013
PODPORA SELEKTIVNI DISTRIBUCIJI - EACEA 21/2012
Rok za prijave: 1. julij 2013
PODPORA AVTOMATIČNI DISTRIBUCIJI – EACEA 25/2012
Rok za ponovno vlaganje: najkasneje do 1. oktobra 2014
PRODAJNI ZASTOPNIKI – EACEA 07/2013
Rok za generiranje sredstev: 18. junij 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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