MEDIA / MEDIA Desk Slovenija
E - časopis (št. 5/12)
Novice
Delavnice
Drugi pomembni datumi
Koledar odprtih rokov programa MEDIA
__________________________________________________________________________
MEDIA REZULTATI: USPEŠEN KINODVOR
KINODVOR USPEŠEN NA MEDIA RAZPISU ZA DIGITIZACIJO KINEMATOGRAFOV
Javni zavod Kinodvor je septembra lani kandidiral na prvem MEDIA razpisu za digitizacijo
(Digitisation of Cinemas) in uspešno zagotovil 20.000 eur evropske podpore za prehod na
digitalno prikazovanje filmov.
MEDIA Desk Slovenija iskreno čestita mestnem kinu Kinodvor in mu želi še veliko uspehov
pri nadaljnjih prizadevanjih za promocijo kakovostnih evropskih filmov!
Več informacij>>
__________________________________________________________________________
NOVI MEDIA RAZPISI
DIGITIZACIJA KINEMATOGRAFOV (EACEA 14/2012) – rok 31.7.2012
Po objavi rezultatov prvega razpisa za digitizacijo evropskih kinematografov je bil objavljen
drugi MEDIA razpis za digitizacijo kinematografov (EACEA 14/2012) z rokom prijav 31.
julijem 2012.
Več informacij>>
MREŽE KINEMATOGRAFOV (EACEA 17/2012) – rok: 16.7.2012
Objavljen je dveletni MEDIA razpis za podporo za vzpostavitev mrež kinematografov, ki
prikazujejo evropske filme – „kinematografska mreža“.
Več informacij>>
_________________________________________________________________________
USPEŠEN PARTNERSKI MEDIA DOGODEK
OZADJE USTVARJANJA ANIMAFESTOVEGA ZMAGOVALCA
Uspešno sodelovanje MEDIA Deskov Slovenije in Hrvaške je 1. junija v okviru festivala
Animafest mednarodnem občinstvu (vključno s dvajsetimi slovenskimi profesionalci s
področja animacije) približalo ustvarjalno-produkcijsko ozadje ustvarjanja lutkovnega

filma Oh Willy..., slavnostnega prejemnika Animafestovega grand prixa in nagrade
občinstva za 2012.
Več informacij, vtisi in galerija fotografij>>
__________________________________________________________________________
MEDIA NA 65. CANNESU
PRESTIŽNE NAGRADE ZA MEDIA FILME V CANNESU
Glavne nagrade 65. canskega festivala so bile tudi letos podeljene filmom, podprtim s
sredstvi programa MEDIA.
Več informacij>>
__________________________________________________________________________
MEDIA PUBLIKACIJE
MEDIA program je objavil nove različice koristnih publikacij o možnostih za izobraževanje,
navezovanje stikov in avdiovizualno sodelovanje. Vsem zainteresiranim uporabnikom
toplo svetujemo ogled naslednjih koristnih MEDIA publikacij (v angleščini, pdf format):
MEDIA NADALJNJE USPOSABLJANJE
Seznam MEDIA podprtih izobraževanj za izkušene AV profesionalce v letu 2012:
MEDIA Training & Networks Guide 2012 >>
MEDIA ZAČETNO USPOSABLJANJE
Seznam MEDIA podprtih začetnih izobraževanj v 2012 (za študente in diplomante filmskih
študij ter mlade filmarje): European University and Film School Networks Guide 2012 >>
FILMSKI FESTIVALI
Seznam MEDIA podprtih filmskih festivalov: European Film Festivals 2012 >>
MEDIA MUNDUS
Seznam evropskih pobud avdiovizualnega sodelovanja na globalni ravni: MEDIA Mundus
2012 >>
MEDIA PROGRAM
Kratka predstavitev MEDIA programa: MEDIA program na kratko >>
ODKUP IGRANIH TV DEL
Seznam evropskih TV postaj in kontakti akviziterjev, pristojnih za odkupe igranih
avdiovizualnih del, bo uporaben predvsem tistim producentom, ki svoje projekte
pripravljajo v sodelovanju s tremi ali več TV hišami in razmišljajo o prijavi na MEDIA razpis
za pridobivanje podpore za TV predvajanje: Drama Directory 2012 >>

Več MEDIA novic: maj>>, junij>>
Spletni naslov Programa MEDIA >>
MEDIA Desk Slovenija na Facebooku>>

__________________________________________________________________________
MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE
(glej tudi zgoraj: MEDIA publikacije)
------------------Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA
Deska Slovenija med novicami.

EP2C delavnica za post produkcijo
EP2C (European Post Production Connection) je post produkcijska MEDIA podprta
delavnica. Letos bo potekala med 12. in 17. oktobrom v Koelnu v Nemčiji.
Rok za prijave projektov: 22. junij.
Odprte prijave na Sources 2 delavnice 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. Odprt je še rok za zadnje srečanje v 2012: 1. julij 2012 (za delavnico v
Romuniji).
FILM LONDON PRODUCTION FINANCE MARKET
Šesti Film London Production Finance Market (PFM), tržnica za filmske financerje in
producente, bo letos potekal od 17. do 18. oktobra v Londonu. Rok prijave: 6. julij 2012
SCRIPTEAST 2012 sprejema prijave
Scenaristično usposabljanje Scripteast 2012-2013 bo potekalo v Varšavi na Poljskem
(oktober 2012) in v sklopu berlinskega (februar 2012) in canskega filmskega festivala (maja
2013).
Rok za prijave projektov: 31. julij 2012.
Roki za prijave na ciklus MAIA 2012 delavnic
MAIA delavnice 2012 - usposabljanja so namenjena predvsem evropskim producentomzačetnikom in se med drugim usmerjajo v stimulacijo sodelovanja in gradnje mreže mladih
profesionalcev iz vseh držav EU. Odprta sta še roka za drugo delavnico (10. avgust 2012)
in tretjo delavnico (28. september 2012).
MEDICI - prvo MEDIA izobraževanje za predstavnike filmskih inštitucij
Novo MEDIA podprto izobraževanje je namenjeno predstavnikom evropskih nacionalnih in
regionalnih filmskih centrov in skladov. V 2012 se bosta zgodila dva srečanja, rok prijav je
odprt še za: 7.-9. november 2012, Dunaj, Avstrija (rok za prijave: 14. september 2012).
Script Factory
Če se morate kot distributer ali prodajni agent ukvarjati z branjem scenarijev, Script
Factory organizira brezplačne delavnice.
DOKweb in Reelisor portala vabita dokumentariste iz regije

Dokumentaristom iz Evrope sta na voljo dve obsežni bazi podatkov o filmih, profesionalcih
in dogodkih: baze podatkov, novice in več informacij o dogajanju in trendih v evropski
dokumentaristiki ponuja portal www.reelisor.com, medtem ko na www.DOKweb.net
portal, namenjen dokumentaristom iz Vzhodne Evrope (več>>), lahko tudi sami pošljete
podatke o svojem filmu, sebi ali dokumentarnih dogodkih.

__________________________________________________________________________
DRUGI POMEMBNI DATUMI
(koprodukcijska srečanja, festivali, izobraževanja ipd.)
Festival kratkega filma K3 septembra prvič tudi v Ljubljan - prijave odprte
Festival kratkega filma K3, ki sicer presega meje med žanri, letos presega tudi meje in po
Italiji prihaja tudi v Slovenijo, potem pa pot nadaljuje v Avstrijo. Ob selekciji filmov iz
celega sveta od letos tudi posebni izbori kratkih filmov ustvarjalcev iz
Italije/Slovenije/Avstrije.
Rok prijav za kratke filme: 15. junij 2012.
WEB PITCH sprejema prijave
Web Pitch je pobuda PRIMI in Marseille Web Festa, ki bo potekala 13. okctobra 2012.
Prijave projektov odprte do 30. junija.
Koprodukcijski dogodek Crossroads sprejema prijave projektov
CROSSROADS je koprodukcijski form namenjen producentom dolgometražnih igranih
filmov iz regije Mediteran - Balkan, potekal pa bo v sklopu 53. Solunskega filmskega
festivala v Grčiji med 6. in 10. novembrom 2012. Rok za prijave projektov: 9. julij 2012.
Conecting Cottbus sprejema prijave projektov
Koprodukcijski market, ki združuje produkcijo Zahodne in Vzhodne Evrope - Connecting
Cottbus 2012, bo potekal 8. in 9. novembra 2012. Rok za prijavo udeležbe s projekti: 15.
julij.
9. Animateka sprejema prijave filmov
9. edicija mednarodnega festivala animiranega filma Animateka (3.-16. december 2012 v
Ljubljani in Mariboru) odpira prijave kratkih animiranih filmov. Rok za prijave: 15.
september 2012.
Eye on Films promovira debitantske filme
Eye on Films je MEDIA Mundus podprta pobuda za promocijo in kroženje debitantskih
celovečernih filmov. Debitantske celovečerce z urejenimi pravicami, ki še niso bili
prikazovani izven matične države, lahko sedaj prijavljate, prijave so odprte.

__________________________________________________________________________

KOLEDAR ODPRTIH ROKOV PROGRAMA MEDIA
-------------------------------------------------------------------------------------RAZVOJ PROJEKTOV
I2i AUDIOVISUAL (EACEA 24/2011)
Rok za prijave:
06. junij 2012
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo
na spletnih straneh MEDIA Deska Slovenija (i2i Audiovisual)
in na spletnih straneh programa MEDIA (i2i Audiovisual).
PODPORA ZA TV PRIKAZOVANJE (EACEA 23/2011)
Rok za prijave:
11. junij 2012
POZOR: Pomembne spremembe razpisa so povzete v MEDIA novici>>
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo
na spletnih straneh MEDIA deska Slovenija (Televizijsko oddajanje)
in na spletnih straneh programa MEDIA (Television Broadcasting).
-------------------------------------------------------------------------------------DISTRIBUCIJA
DISTRIBUCIJA – SELEKTIVNA SHEMA (EACEA 30/11)
Rok za prijave:
29. junij 2012
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so objavljeni na
spletni strani programa MEDIA (Selektivna distribucija).
POZOR: prijave potekajo prek spletnega elektronskega obrazca,
oddaja pa je obvezna na dan roka do 12.00 ure po srednjeevropskem času.

DISTRIBUCIJA – AVTOMATSKA SHEMA (EACEA 07/2012)
Rok za generiranje sredstev je PODALJŠAN do 18. junija 2012
Rok za ponovno vlaganje: 1. oktober 2013
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so objavljeni na
spletni strani programa MEDIA (Avtomatska distribucija).

PRODAJNI AGENTI (EACEA 08/2012)
Rok za prijavo: 18 junij 2012
Rok za ponovno prijavo: 1 marec 2014
Navodila in obrazci so objavljeni na
spletni strani programa MEDIA (Prodajni agenti).

VIDEO NA ZAHTEVO IN DIGITALNA KINEMATOGRAFSKA DISTRIBUCIJA (EACEA 09/2012)

Rok za prijave:
25. junij 2012
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo na
spletnih straneh MEDIA programa (VOD/DCD)
--------------------------------------------------------------------------------------NOVE POBUDE
PILOTNI PROJEKTI (EACEA 10/2012)
Rok za prijave:
18. junij 2012
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo
na spletnih straneh MEDIA Programa (Pilotni projekti).
--------------------------------------------------------------------------------------NOV PRIPRAVLJALNI UKREP –DIGITALNA DISTRIBUCIJA:
Kroženje evropskih filmov v digitalni dobi
Rok za prijavo:
6. september 2012
Gre za prvi razpis v okviru novega MEDIA pripravljalnega ukrepa Kroženje evropskih
filmov v digitalni dobi, ki ima enoletni proračun v višini 2 milijonov evrov za spodbujanje
sočasne distribucije evropskih filmov na številnih platformah.
Navodila in obrazci za prijavo so na voljo na spletnih straneh programa MEDIA.
-------------------------------------------------------------------------------------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 >>.
Priponka: E-casopis MEDIA Deska Slovenija, st. 5, maj-junij 2012
-------------------------------------------------------------------------------------(c) MEDIA Desk Slovenia, Miklošičeva 38, SI-1000 Ljubljana, tel. (01) 23 43 216,
mediadesk.slo@film-center.si, www.mediadeskslovenia.eu,
Prijava / Odjava
MEDIA desk Slovenija sofinancira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije

