MEDIA / MEDIA Desk Slovenija
E - časopis (št. 13/12, 20. december 2012)
Novice
Delavnice
Drugi pomembni datumi
Koledar odprtih rokov programa MEDIA

__________________________________________________________
OBJAVLJENI MEDIA RAZPISI
Objavljena razpisa za digitalizacijo in avtomatsko podporo distribuciji
Decembra sta bila objavljena dva nova MEDIA razpisa:
EACEA 39/2012
Podpora za digitalizacijo evropskih kinematografov >>
 Rok za prijave: 31. januar 2013
Razpisna dokumentacija in več informacij >>
EACEA 25/2012
Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov – „Avtomatična“ shema 2013>>
 Rok za prijave za fazo generiranja sredstev: 30. april 2013
 Rok za ponovno vlaganje: najkasneje do 1. oktobra 2014
(roki za posamezne module so navedeni v besedilu razpisa)
Razpisna dokumentacija in več informacij>>

V kratkem bosta predstavitvi obeh razpisov dostopni na spletnih straneh MEDIA Deska
Slovenija v slovenščini.

__________________________________________________________
USTVARJALNA EVROPA 2014–2020
Korak naprej za program Ustvarjalna Evropa
Odbor za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta je skoraj soglasno odobril Program
Ustvarjalna Evropa 2014-2020.

__________________________________________________________
MEDIA TRAINING & NETWORKS 2013
Objavljen vodič po MEDIA uposabljanjih 2013
EACEA je objavila podroben vodič po 64 MEDIA podprtih evropskih programih
usposabljanja za avdiovizualne profesionalce v letu 2013.

__________________________________________________________
SLOVENSKA PROJEKTA NA WEMW 2013
Dva slovenska projekta na WEMW
When East Meets West (WEMW), regionalni koprodukcijski market, ki bo med 21. in 23.
januarjem 2013 potekal v Trstu in bo v fokusu imel, poleg vzhodnoevropskih držav in Italije,
produkcijsko močne države nemško govorečega področja (Avstrija, Nemčija, Švica), je
objavil nabor izbranih projektov (od prijavljenih 136 igranih in dokumentarnih filmov v razvoju
iz 24 držav).
MEDIA Desk Slovenija čestita dvema slovenskima projektoma,
ki sta si uspešno izborila mesto med 22 finalisti:
 PERSEVERANCE
Režiser: Miha Knific, producent: Sinisa Juričid (NUKLEUS FILM Slovenia)
 RIGHT TO LOVE / PRAVICA LJUBITI
Režiserka: Barbara Zemljič, producent: Branislav in Ajda Srdid (A ATALANTA)
MEDIA Desk DOGODEK NA WEMW
MEDIA Desk Slovenija je tudi tokrat partner WEMW in bo v okviru srečanja organiziral
dogodek za mreženje pod nazivom "Spotlight on Slovenia".
Več podrobnosti o dogodku bo objavljeno v kratkem.

__________________________________________________________
SHOOTING STARS
Jure Henigman - vzhajajoči igralski talent Evrope
Med vzhajajoče zvezde evropskega filma, v okviru MEDIA podprtega projekta Shooting Stars
organizacije European Film Promotion, se je uvrstil tudi mladi slovenski igralec Jure Henigman.
Mednarodni filmski javnosti se bo predstavil na 63. Berlinalu februarja 2013.
ISKRENE ČESTITKE!

__________________________________________________________
DOGODEK V PARTNERSTVU
Pomen animiranega filma kot kakovostnega medija
V mariborskem Kinu Udarnik se je 11. novembra zaključil Mednarodni simpozij o vzgoji in
izobraževanju na področju animiranega filma, ki je bil izveden v okviru festivala Animateka s
podporo MEDIA Deska Slovenija in Evropske prestolnice kulture MARIBOR 2012.

__________________________________________________________
MOŽNOSTI FINANCIRANJA
EURIMAGES - spremembe pri kriterijih
Z januarjem 2013 v veljavo stopa nekaj sprememb pri prijavnih pogojih dodeljevanja pomoči
sklada Eurimages za podpiranje koprodukcije, distribucije in prikazovanja
evropskih igranih in dokumentarnih filmov.

__________________________________________________________

2012 >>2013
MEDIA desk Slovenija vsem partnerjem,
udeležencem MEDIA dogodkov in prijaviteljem na MEDIA razpise
želi prijetne praznike in vse dobro v novem letu!
2012 je bila za slovenske MEDIA prijavitelje plodna.
V 2013 vam želimo še več dobrih idej, odkritih talentov, mednarodnih sodelovanj
in novih znanj ter drznosti in poguma za prevladovanje težav.
Rezultat bodo, prepričani smo, uspešni projekti ter zadovoljstvo
ob skupno ustvarjenih čarobnih filmskih trenutkih.
OBVESTILO:
MEDIA desk Slovenija bo med prazniki zaprt.
Ponovno se srečamo v sredo, 2. januarja 2013.
Več novic >>
Nova spletna stran Programa MEDIA >>
________________________________________________________________________

MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE IN PUBLIKACIJE
(za podroben pregled in roke vseh MEDIA podprtih izobraževanj in drugih možnosti
ter uporabne publikacije glej tukaj>>)
Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA Deska
Slovenija med novicami.
MEDIA podprti ZagrebDox Pro 2013 sprejema prijave
Zagreb Dox Pro (Zagrebdox, 24.2.-3.3.2013) od 2013 s podporo programa MEDIA nudi tri programa
usposabljanja za dokumentariste, odprta sta še roka za naslednji izobraževanji:
 A DOX PROPOSAL CHRASH COURSE (rok za prijave: 10. jan 2013)
 PHONE DOX (rok za prijave: 11. jan 2013)
EsoDoc sprejema prijave dokumentarnih projektov
ESoDoc je delavnica za razvoj socialno angažiranih dokumentarnih filmov. Izobraževanje bo
potekalo med 18. marcem in 16. septembrom na Nizozemskem, Norveškem in v Italiji.
Rok za prijave: 14. januar 2013.
Closing the Gap sprejema prijave
CLOSING THE GAP je MEDIA podprto izobraževanje za producente, ki želijo izboljšati svoje
možnosti financiranja tim. 360° content projektov. Rok za prijave: 21. januar 2013.
MFI Script 2 Film delavnica za razvoj scenarijev 2013
Scenaristična MFI Script 2 Film delavnica bo potekala od junija do decembra 2013, in sicer dvakrat
v Grčiji, dvakrat pa prek spletnih srečanj. Rok za prijave: 25. februar 2013.
Balkan Documentary Center sprejema prijave projektov
Balkan Documentary Center s podporo MEDIA Mundus zagotavlja usposabljanje filmskih
ustvarjalcev iz regije po standardih evropske filmske produkcije.
Projekte je možno prijaviti do 22. marca 2013.

__________________________________________________________

DRUGI POMEMBNI DATUMI
(koprodukcijska srečanja, festivali, izobraževanja ipd.)
Bliža se rok prijav na Pitching du Réel
21. decembra 2012 se izteka rok prijav dokumentarnih projektov na Pitching du Réel dogodek (23.
-25. april 2013), ki poteka v okviru mednarodnega festivala dokumenarnih filmov Visions du Réel v
Nyonu.
MECAL Pro - festival kratkih filmov
Med 4. in 28. aprilom v Barceloni poteka festival kratkih filmov MECAL Pro.
Rok za prijave filmov: 15. jan 2013.
__________________________________________________________

KOLEDAR ODPRTIH ROKOV PROGRAMA MEDIA
i2i AUDIOVISUAL – EACEA 34/2012
Roka prijav:
7. januar 2013 za projekte, ki se niso začeli pred 1. julijem 2012.
7. junij 2013 za projekte, ki se niso začeli pred 1. decembrom 2012.
PODPORA ZA DIGITALIZACIJO KINEMTOGRAFOV – EACEA
Rok za prijave: 31. januar 2013

PODPORA SELEKTIVNI DISTRIBUCIJI - EACEA 21/2012
Roka prijav: 1. april 2013 in 1. julij 2013
Obvezna je spletna prijava!

RAZVOJ SAMOSTOJNIH PROJEKTOV - EACEA 31/2012
RAZVOJ SKUPIN PROJEKTOV (1. in 2. stopnja) - EACEA 31/2012
RAZVOJ INTERAKTIVNIH PROJEKTOV - EACEA 32/2012
Rok prijav: 12. april 2013

PODPORA AVDIOVIZUALNIM FESTIVALOM - EACEA 29/2012
Rok prijav: 30. april 2013
(za festivale, ki potekajo med 1. novembrom 2013 in 30. aprilom 2014)
PODPORA AVTOMATIČNI DISTRIBUCIJI – EACEA 39/2012
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.

PRODAJNI AGENTI – EACEA 08/2012
Rok za ponovno prijavo: 1 marec 2014
-------------------------------------------------------------------------------------MEDIA ZBIRA STROKOVNJAKE ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV
MEDIA vzpostavlja seznam strokovnjakov za ocenjevanje projektov, ki bo veljal
do konca MEDIA 2007 programa leta 2013.
Agencija sprejema IZKLJUČNO ELEKTRONSKE PRIJAVE prek spletne strani Agencije >>
-------------------------------------------------------------------------------------(c) MEDIA Desk Slovenia, Miklošičeva 38, SI-1000 Ljubljana, tel. (01) 23 43 216,
mediadesk.slo@film-center.si www.mediadeskslovenia.eu,
Newsletter: prijava / odjava
MEDIA desk Slovenija sofinancira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije

