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MEDIA RAZPISI – objave in bližajoči se roki
OBJAVLJEN MEDIA RAZPIS ZA VIDEO NA ZAHTEVO IN DIGITALNO KINEMATOGRAFSKO
DISTRIBUCIJO – EACEA 09/2013
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je objavila nov razpis za
podporo videu na zahtevo (VoD) in digitalni kinematografski distribuciji (DCD).
Rok za prijave: 24. junij 2013.
PODPORA AVDIOVIZUALNIM FESTIVALOM - EACEA 29/2012
Rok prijav: 30. april 2013.
za festivale, ki potekajo med 1. novembrom 2013 in 30. aprilom 2014
__________________________________________________________
POZIV PRODUCENTOM
ODPRTE PRIJAVE ZA EMERGING PRODUCERS 2013
MEDIA Desk Slovenija poziva obetavne slovenske producente dokumentarnih filmov k prijavi
na regionalno pobudo 17 MEDIA Deskov iz regije: industrijsko platformo EMERGING
PRODUCERS, ki bo v sklopu v sklopu MFF v češki Jihlavi med 23. in 27. oktobrom 2013.
Rok za prijave: 30. april 2013.
__________________________________________________________
VABLJENI: MESEC MAJ BO – FILMSKI!
PRVIČ V SLOVENIJI: EVROPSKI DAN MLADEGA FILMSKEGA OBČINSTVA
V nedeljo, 5. maja 2013, bo v Izoli prvič potekal Evropski dan mladega filmskega občinstva –
brezplačen filmsko-vzgojni dogodek za mlade ljubitelje filma med 12. in 14. letom, pobuda
Evropske filmske akademije, v kateri poleg Izole sodelujejo še Erfurt (Nemčija), København
(Danska), London (Velika Britanija), Sofija (Bolgarija), Torino (Italija), Valletta (Malta) in
Vroclav (Poljska).
Zainteresirani mladi ljubitelji filma se za sodelovanje lahko brezplačno prijavijo do 26. aprila!
Organizator filmskega dne je Zavod za razvijanje filmske kulture Otok, soorganizatorja pa
MEDIA Desk Slovenija in Slovenski filmski center.
PRIBLIŽUJE SE PESTER FILMSKI TEDEN EVROPE 2013

Med 5. in 12. majem prihaja v kinematografe trinajstih slovenskih mest Filmski teden Evrope.
18 recentnih evropskih kino uspešnic s podporo Programa MEDIA si bo lahko ogledalo
občinstvo v Ljubljani, Mariboru, Celju, Velenju, Slovenj Gradcu, Radovljici, Sežani, Izoli in Novi
Gorici, prvič pa se bo letos filmska karavana ustavila še na Ptuju, v Trbovljah, Domžalah in
Krškem.
Filmski teden Evrope bodo pospremili številni spremljevalni dogodki, druženja in pogovori s
filmskimi ustvarjalci ter ustvarjalne delavnice za najmlajše.
Filmski teden Evrope 2013 skupaj pripravljajo Predstavništvo Evropske komisije, Informacijska
pisarna Evropskega parlamenta in Urad Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Art kino
mrežo Slovenija in MEDIA Deskom Slovenija.
Vabljeni!
__________________________________________________________
MEDNARODNO USPOSABLJANJE
SLOVENSKI ŠTIPENDISTI IN PROJEKTI NA MEDIA USPOSABLJANJIH
MEDIA Desk Slovenija intenzivno spodbuja slovenske avdiovizualne strokovnjake k udeležbi na
MEDIA podprtih usposabljanjih. Tokrat izpostavljamo dva.
Matjaž Brumen iz produkcijske hiše VPK se kot edini slovenski štipendist uveljavljenega
izobraževanja za ustvarjalce animiranih filmov CARTOON Masters udeležuje programa
CARTOON CINE, med sedem najbolj obetavnih projektov za letošnjo edicijo usposabljanja BDC
Discoveries pa je bil izbran slovenski projekt Mama je ena sama / Tatjana in Wonderland v
režiji in produkciji Mihe Čelarja (Astral).
Čestitamo!
__________________________________________________________
FINANCIRANJE PROJEKTOV
MEDIA BROŠURA: FINANCIRANJE KRATKIH FILMOV
MEDIA Desk Francija je objavil Pregled možnosti financiranj kratkih filmov,
ki so na voljo v državah članicah MEDIE – priporočamo!
__________________________________________________________
Več novic:
April>>
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.
Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA Deska
Slovenija med novicami.
Izobraževanje Developing Your Film Festival sprejema prijave

V okviru poletnega mednarodnega Motovun Film Festivala bo na Hrvaškem med 23. in 28. julijem
potekalo izobraževanje za festivalske profesionalce. Rok za prijave je 26. april.
Prihodnost restavriranja avdiovizualnih vsebin v Evropi
MEDIA podprto izobraževanje FRAME sprejema prijave strokovnjakov za restavracijo
avdiovizualnih del za letošnjo delavnico, ki bo potekala junija in oktobra 2013 v Bry-sur-Marneu in
v Parizu. Rok za prijave: 3. maj 2013.
Prijavite svoje dokumentarne projekte na Sunny Side of the Doc
SUNNY SIDE OF THE DOC poziva ustvarjalce dokumentarnih filmom k prijavam projektov na
pitching in razvojne dogodke, ki bodo potekali med 25. in 28. junijem v mestu La Rochelle
(Francija). Roki za prijave: 3. in 7. maj 2013.
Scenaristično usposabljanje éQuinoxe sprejema prijave
Scenaristično MEDIA usposabljanje za izkušene scenariste bo potekalo jeseni v Zurichu, Švica. Rok
za prijave: 24. maj 2013.
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.
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.
__________________________________________________________
DRUGI POMEMBNI DATUMI
(koprodukcijska srečanja, festivali, izobraževanja ipd.)

Odprte prijave za K3 mednarodni festival kratkega filma
K3 mednarodni festival kratkega filma poziva slovenske avtorje k prijavi filmov v K3 Lokalni
tekmovalni program 2013. Rok prijave del je 30. april 2013.
Wiz-Art 2013: odprte prijave za kratke filme
Ukrajinski mednarodni festival kratkih filmov Wiz-Art 2013 (23.-28. julij 2013, Lviv) sprejema
prijave tujih filmov. Rok za prijave: 1. maj 2013.
Prijavite svoje dokumentarne projekte na Sunny Side of the Doc
SUNNY SIDE OF THE DOC poziva ustvarjalce dokumentarnih filmom k prijavam projektov na
pitching in razvojne dogodke, ki bodo potekali med 25. in 28. junijem v mestu La Rochelle
(Francija). Roki za prijave: 3. in 7. maj 2013.
EK razpis za kratke filme o Evropi kot turistični destinaciji
Evropska komisija je objavila razpis za kratke filme, ki bi Evropo promovirali kot turistično
destinacijo. Rok za prijave: 13. maj 2013.

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.
__________________________________________________________
KOLEDAR VSEH ODPRTIH ROKOV PROGRAMA MEDIA
PODPORA AVDIOVIZUALNIM FESTIVALOM - EACEA 29/2012
Rok prijav: 30. april 2013
za festivale, ki potekajo med 1. novembrom 2013 in 30. aprilom 2014
POZOR:
Ker gre za zadnji rok za razvoj projektov pred uvedbo programa Ustvarjalna Evropa se pričakuje
povečano število prijav, zato se za pomoč MEDIA Deska Slovenija obrnite čimprej.

PODPORA AVTOMATIČNI DISTRIBUCIJI – EACEA 25/2012
Rok za generiranje sredstev: 30. april 2013
Rok za ponovno vlaganje: najkasneje do 1. oktobra 2014
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
PRODAJNI AGENTI – EACEA 08/2012
Rok za ponovno prijavo: 1. marec 2014
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