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NOVI MEDIA RAZPISI
Marca so bili objavljeni trije novi MEDIA razpisi:
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.
Kmalu tudi več informacij v slovenščini na spletnih straneh MEDIA Deska Slovenija.
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.
Kmalu tudi več informacij v slovenščini na spletnih straneh MEDIA Deska Slovenija.
NOV PRIPRAVLJALNI UKREP –DIGITALNA DISTRIBUCIJA:
Kroženje evropskih filmov v digitalni dobi
Rok za prijave:
6. september 2012
Objavljen je 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 na razpis bodo na voljo v kratkem na spletnih straneh programa
MEDIA in MEDIA Deska Slovenija.
Več informacij>>
__________________________________________________________________________
OPOMNIK: BLIŽAJOČI SE MEDIA ROKI
Spoštovane prijavitelje opozarjamo na bližajoče se roke štirih MEDIA razpisov:
POMEMBNO:
Vse resne prijavitelje na spodaj navedene razpise prosimo, da z MEDIA Deskom Slovenija
pravočasno (čimprej) stopijo v stik glede svetovanja in morebitnih sestankov pri prijavah prek emaila mediadesk.slo@film-center.si ali telefonskih kontaktov (01 23 43 216 in 041 65 87 65).
zaradi optimizacije svetovalnega postopka glede na število prijaviteljev.

13. aprila 2012 ob 12:00 se izteka rok za oddajo vlog za razpisa
 EACEA 21/2011 za podporo samostojnim projektom v razvoju in skupini projektov
 EACEA 22/2011 za podporo interaktivnim projektom.
Navodila in obrazci za prijavo na razpis kot tudi nasveti MEDIA Deska za oblikovanje prijave
so na voljo tukaj >>
16. aprila 2012 ob polnoči se izteka rok za oddajo vlog za razpis
 EACEA 05/2012, zadnji razpis za podporo projektom nadaljnjega strokovnega
usposabljanja v okviru programa MEDIA 2007, ki ponuja 2-letni okvirni sporazum o
partnerstvu.
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo tukaj >>
30. aprila 2012 ob polnoči se izteka rok za oddajo vlog za dva MEDA razpisa:
 EACEA 29/2011 za podporo festivalom, ki se bodo dogajali med 1.11.2012 in 30.4.2013
Navodila in obrazci za prijavo so na voljo tukaj >>
 EACEA 07/2012 za podporo distributerjem – avtomatska shema
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo tukaj >>
__________________________________________________________________________
MEDIA REZULTATI
SEDMIM SLOVENSKIM DISTRIBUTERJEM 75.292 EUR MEDIA PODPORE
Objava rezultatov lanskoletnega MEDIA razpisa za avtomatsko distribucijo (razpis EACEA 01/2011,
rok 17. junij 2011) prinaša odlične novice za sedem slovenskih distribucijskih podjetij, ki so si v
lanskem letu prizadevala za uspešno distribucijo nenacionalnih evropskih filmov.
Skupni avtomatični fond 75.292 EUR za distribucijo novih evropskih filmov v 2012 so zagotovili
naslednji uspešni distributerji: Blitz Film & Video Distribution (12.798 EUR), Cankarjev dom
(2.083 EUR), Cinemania Group (7.405 EUR), Demiurg (10.511 EUR), Društvo za oživljanje zgodbe
2 koluta (3.801 EUR), Fivia (18.260 EUR) in Karantanija Cinemas (20.534 EUR). ISKRENE ČESTITKE!
Več informacij>>
MEDIA MUNDUS PODPORA 35 PROJEKTOM
Evropska komisija bo približno 35 s filmom povezanim projektom v okviru programa MEDIA
Mundus – programa Evropske unije za mednarodno sodelovanje z neevropskimi državami in
spodbujanje izmenjave v širši avdiovizualni panogi – namenila skupaj pet milijonov evrov.
Več informacij>>
_________________________________________________________________________
DOKUMENTARISTI, POZOR!
POZIV SLOVENSKIM OBETAVNIM DOKUMENTARISTOV – ROK PRIJAV: 30. APRIL!
EMERGING PRODUCERS
Jihlava, Češka Republika, 25.-28.10.2012
Partnerski dogodek MEDIA Deskov iz regije
MEDIA Desk Slovenija v okviru letošnjega Mednarodnega festivala dokumentarnih filmov v Jihlavi
(enega najmočnejših evropskih festivalov te vrste) med 25. in 28. 10. 2012 v sodelovanju s 16
drugimi MEDIA pisarnami soorganizira dogodek EMERGING PRODUCERS, evropsko industrijsko
platformo za mlade obetavne producente ustvarjalnih dokumentarnih filmov.
Za sodelovanje v projektu bo izbranih 17 mladih talentiranih evropskih dokumentaristov – med
njimi tudi en predstavnik Slovenije – ki bodo imeli možnost izobraževanja, predstavljanja

projektov, razvoja koprodukcij in navezovanja stikov s ključnimi akterji evropske avdiovizualne
industrije za uspešno pozicioniranje na evropskem avdiovizualnem trgu. Prednost bodo imeli
prejemniki MEDIA sredstev ali udeleženci MEDIA podprtih izobraževanj.
Rok za prijave: 30. april 2012.
Več informacij o prijavah in podrobnosti programa Emerging Producers >>

__________________________________________________________________________
DRUGE MEDIA NOVICE
JAVNI POSVET O PRIHODNJIH PODPORAH ZA FILMSKI SEKTOR
(CINEMA COMMUNICATION)
Obstoječi evropski kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči za filmski sektor prenehajo veljati 31.
decembra 2012. Strokovno javnost zato vabimo k odzivom na osnutek Sporočila, v katerem
Evropska komisija opredeljuje kriterije za ocenjevanje shem državnih pomoči, namenjenih
podpori filmske industrije v državah članicah. Javni posvet se zaključi 14. junija 2012.
Več informacij>>
Uspešen marčevski MEDIA dogodek:
REGIONALNI VIDIKI EVROPSKIH KOPRODUKCIJ KRATKIH FILMOV
Med 2. in 4. marcem je Evropsko združenje mladega kina NISI MASA s podporo MEDIA programa in
MEDIA Deska Slovenija v okviru Evropske prestolnice kulture v Mariboru organiziralo zaključno –
koprodukcijsko srečanje šeste edicije večmesečnega filmskega izobraževalno-promocijskega
programa European Short Pitch (ESP) 2012 za mlade evropske filmske ustvarjalce. Na srečanju se
je zbralo približno 80 udeležencev iz vse Evrope. Dogajanje je 4. marca sklenil MEDIA Desk
dogodek, plodna diskusija filmarjev in predstavnikov inštitucij iz Slovenije, Hrvaške, Velike Britanije
in Francije na temo slovenskih in regionalnih vidikov vključevanja v evropske tokove
mednarodnih koprodukcij kratkih filmov.
Več informacij >>
EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA
Uredba o evropski državljanski pobudi stopi v veljavo 1. aprila 2012, državljani EU pa bodo s tem
imeli na voljo nov instrument parcitipativne demokracije.
Več informacij >>

Več marčevskih novic >>
Spletni naslov Programa MEDIA >>
MEDIA Desk Slovenija ima svojo stran na Facebooku>>
_______________________________________________________________________________
MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE
MEDIA TRAINING & NETWORKS
Podroben seznam več kot 60 MEDIA podprtih izobraževanj in dogodkov za navezovanje stikov v
2012 je na voljo tukaj>>.
ZBIRAMO VTISE UDELEŽENCEV MEDIA USPOSABLJANJ
MEDIA Desk Slovenija zbira odzive slovenskih udeležencev MEDIA usposabljanj in dogodkov za
navezovanje stikov za pomoč pri svetovanju tistim, ki se za udeležbo na MEDIA izobraževanjih še
odločajo. Vse, ki ste se MEDIA delavnic že udeležili in so vam koristile na profesionalni poti,
vljudno prosimo za kratke povzetke o udeležbi na e-naslov mediadesk.slo@film-center.si in se vam

za njih že vnaprej zahvaljujemo.
------------------Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA Deska
Slovenija med novicami.

MEGA Plus izobraževanje sprejema prijave
Pohitite s prijavo na MEDIA Business School - izobraževanje MEGA Plus (Rhonda, junij 2012 - marec
2013). PODALJŠANI rok za prijave: 12. april.
Odprte prijave na ExOriente Film 2012
ExOriente je uveljavljeno enoletno MEDIA izobraževanje za razvoj in financiranje kreativnih
dokumentarnih filmov iz Sresnje in Vzhodne Evrope, ki poteka na Češke. Rok za prijave: 20. april
2012.
8. delavnica Angers sprejema prijave
Delavnica Angers že od 2005 poteka v sklopu francoskega Premiers Plans festivala. Namenjena je
mladim evropskim filmskim ustvarjalcem, ki za sabo imajo enega ali dva kratka filma ter svoj prvi
film v razvoju. Rok za prijave: 24. april 2012.
CARTOON Forum sprejema prijave
CARTOON Forum bo potekal med 4. in 11. septembrom v francoskem mestu Toulouse.
Rok za prijave: 3. maj 2012.
Transmedia Next sprejema prijave
Transmedia Next je usposabljanje za strokovnjake iz vseh medijskih področij, ki se zavedajo
potrebe prehoda iz tradicionalnih pripovedovalskih metod na nova področja transmedijskega
podajanja vsebine. Potekalo bo med 14. in 16. majem v Londonu. Rok za prijave: 4. maj 2012.
Izobraževanje Developing Your Film Festival sprejema prijave
V sklopu poletnega mednarodnega Motovun Film Festivala bo na Hrvaškem med 23. in 28. julijem
potekalo izobraževanje za festivalske profesionalce. Rok za prijave je 15. maj.
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).
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.)

CARTOON: Konferenca CINE sprejema prijave
Mednarodna konferenca na temo celovečernih animiranih filmov CARTON CINE bo potekala med
23. in 25. aprilom 2012 v nemškem Muenchnu. Rok za prijave: 6. april.
Odprt poziv za Video na plaži festivala Kino Otok
8. edicija mednarodnega filmskega festivala Kino Otok - Isola Cinema, ki se bo letos zgodila med
30. majem in 3. junijem, odpira prostor namenjen kratkometražnim filmom pod okriljem sekcije
Video na plaži. Rok za prijave: 11 april.
Sarajevo Talent Campus - prijave odprte
Sarajevo Talent Campus, filmsko usposabljanje za mlade filmarje iz Jugovzhodne Evrope v okviru
18. Sarajevo Film Festivala letos poteka med 8. in 14. julijem. Rok za prijave: 8. maj 2012.
Udeležba na stojnici v Annecyju - odprte prijave
Odprte so prijave za stojnico na koprodukcijskem dogodku MIFA mednarodnega festivala
animiranega filma v Annecyju (4. - 9. junij 2012).
Roka za prijave: 31. marec (early bird) in 15. maj 2012.
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.
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 ROKOV PROGRAMA MEDIA
-------------------------------------------------------------------------------------USPOSABLJANJE

NADALJNJE USPOSABLJANJE (EACEA 05/2012)
Rok za prijave:
16. april 2012
POZOR: Razpis EACEA 05/2012 je zadnji razpis za nadaljnje usposabljanje
v okviru programa MEDIA 2007 in ponuja 2-letni okvirni sporazum o partnerstvu.
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo na spletnih straneh
MEDIA programa (Continuous training)
-------------------------------------------------------------------------------------RAZVOJ PROJEKTOV
RAZVOJ SAMOSTOJNIH PROJEKTOV (EACEA 21/2011)
Rok za prijave:
13. april 2012
Predstavitev razpisa in razpisna dokumentacija>>
Nasveti MEDIA deska Slovenija za prijavo >>
RAZVOJ SKUPIN PROJEKTOV (EACEA 21/2011)
Rok za prijave:
13. april 2012
POZOR: Najvišje število projektov pri prijavi za podporo razvoja
skupine projektov je zmanjšano z dosedanjih šest na pet projektov.
Predstavitev razpisa in razpisna dokumentacija>>
Nasveti MEDIA deska Slovenija za prijavo >>
RAZVOJ INTERAKTIVNIH PROJEKTOV (EACEA 22/2011)
Rok za prijave:
13. april 2012
Predstavitev razpisa in razpisna dokumentacija>>
Nasveti MEDIA deska Slovenija za prijavo >>
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).
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).
--------------------------------------------------------------------------------------

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 prijavo: 30. april 2012
Rok za ponovno vlaganje: 1. oktober 2013
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani programa MEDIA
(Avtomatska distribucija).
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:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/funding/index_en.htm
Kmalu tudi več informacij v slovenščini na spletnih straneh MEDIA Deska Slovenija.
-------------------------------------------------------------------------------------PROMOCIJA/FESTIVALI
AVDIOVIZUALNI FESTIVALI (EACEA 29/2011)
Rok za prijavo:
30. april 2012
za projekte, ki se začnejo med 1. novembrom 2012 in 30. aprilom 2013.
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani programa MEDIA
(Avdiovizualni festivali), v slovenščini so na voljo na spletnih straneh MEDIA deska Slovenija
(Promocija/Festivali).

PROMOCIJA/DOSTOP DO TRGOV (EACEA 36/2011)
// enoletna podpora
Rok za prijavo:
1. junij 2012
za letne dejavnosti, ki se bodo izvajale v letu 2013, in dejavnosti, ki se začnejo izvajati med 1.
januarjem 2013 in 31. majem 2013. Navodila in obrazci za prijavo na razpis so objavljeni na spletni
strani programa MEDIA (Promocija).

--------------------------------------------------------------------------------------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:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/pilot/forms/index_en.htm.
Kmalu tudi več informacij v slovenščini na spletnih straneh MEDIA Deska Slovenija.
---------------------------------------------------------------------------------------

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 bodo na voljo v kratkem na spletnih straneh programa MEDIA :
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/digitaldistrib/index_en.htm#prepaction

-------------------------------------------------------------------------------------SODELOVANJE IZVEN DRŽAV MEDIE
Ni odprtih razpisov.
-------------------------------------------------------------------------------------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,
Prijava / odjava
MEDIA desk Slovenija sofinancira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije

