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VOŠČILO IN OBVESTILO
VESELE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO!
Vsem partnerjem, udeležencem MEDIA dogodkov in prijaviteljem na MEDIA razpise želimo prijetne
praznike, v novem letu pa veliko sreče na poslovnem in zasebnem področju
(opomnik: sreča je na strani pogumnih! :)).
V upanju, da bo 2012 polna pogumnih in iskrivih idej za kakovostne in uspešne MEDIA projekte, se
veselimo sodelovanja in bodočih skupnih filmskih trenutkov!
Vaš MEDIA desk Slovenija
OBVESTILO:
MEDIA desk Slovenija bo med prazniki zaprt.
Ponovno se srečamo v torek, 3. januarja 2011.
____________________________________________________________________________

MEDIA NOVICE
MEDIA DOGODEK NA SLOVENSKI PREMIERI FILMA MELANHOLIJA
MEDIA desk Slovenija je 14. decembra 2011 ob slovenski premieri dobitnika MEDIA podprte
Evropske filmske nagrade za najboljši evropski film leta 2011 (Melanholija, 2011, L. von Trier,
Danska) na dogodku v ljubljanskem Kinodvoru izpostavil evropske filmske dosežke v letu
praznovanja 20. obletnice programa MEDIA, napovedal nov program za kulturne in kreativne
industrije Ustvarjalna Evropa (2014-2020) in povabil ljubitelje kakovostnega filma na majsko
praznovanje evropskega filma – Filmski teden Evrope (5.-12. maj 2012).

Več informacij>>

ZNANI REZULTATI EAVE 2012
Znani so udeleženci priznanega EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) usposabljanja 2012:
kot edini slovenski predstavnik se bo izobraževanja udeležil slovenski producent Vlado Bulajid
("Mono o") s projektom Drevo - čestitamo!
Več informacij>>

MEDNARODNO PRISOTNI SLOVENSKI PROJEKTI
Decembra 2011 in januarja 2012 močna udeležba slovenskih projektov na koprodukcijskih in
izobraževalnih srečanjih v Franciji (Arc Coproduction Village, december 2011) in Italiji (When East
Meets West, januar 2012).
Več informacij>>

POZIV UDELEŽENCEM:
V MARIBORU NISI MASINA DELAVNICA »OCCUPY: MASHUP«
Filmska delavnica mreže NISI MASA bo potekala v Mariboru od 22. do 28. februarja 2012.
Delavnica »Occupy: Mashup« bo posvečena tematiki gibanja Occupy.
Rok za prijave: 31. december 2011 ob polnoči.
Več informacij>>

Več decembrskih MEDIA novic >>
Spletni naslov Programa MEDIA >>
____________________________________________________________________________
MEDIA Desk Slovenija ima svojo stran na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Media-Desk-Slovenia/166037613491339
Veselimo se neposrednejše in takojšnje komunikacije in vaših »lajkov«! :)
_______________________________________________________________________________

MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE
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 ter ste s
svojim nasvetom pripravljeni pomagati drugim, prosimo za kratke povzetke o udeležbi. Objavljeni
bodo na spletni strani MEDIA deska kot kažipot ostalim zainteresiranim. Vtisov bomo veseli na enaslovu mediadesk.slo@film-center.si in se vam za njih že vnaprej zahvaljujemo.
------------------Podroben seznam vseh MEDIA podprtih izobraževanj in dogodkov za navezovanje stikov v 2011 je
dosegljiv na spletni strani MEDIA deska Slovenija – Delavnice >>

Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA Deska Slovenija med
novicami.

Odprte prijave na IDF dogodke za dokumentariste
Uveljavljeni češki Institut dokumentarnega filma (IDF) je objavil poziv za prijave dokumentarnih
filmov v razvoju/produkciji/post-produkciji ter končane filme za številne industrijske platforme.
Aktualni rok za prijave: 10. januar 2012.
ENGAGE 2012 za mlade evropske filmarje
ENGAGE 2012 delavnice za razvoj projektov mladih evropskih filmarjev bodo potekale od aprila do
septembra 2012 na Irskem, Škotskem, v Estoniji in na Finskem.
Rok za prijavo: 23. januar 2012.
Odprte prijave za 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. Rok prijav: 27. januar 2012.
Torino Film Lab odprl prijave za dva scenaristična izobraževanja
Torino Film Lab sprejema prijave projektov MEDIA podprto scenaristično izobraževanje Writers's
Room. Rok za prijave: 30. januar 2012.
Brezplačna delavnica EKRAN sprejema prijave
Wajda Studio and Film School je odprl novi poziv na prijave za ciklus brezplačnih MEDIA delavnic
EKRAN 2012, ki bo potekal med majem in septembrom 2012 v Varšavi (Poljska).
Rok za prijave: 31. januar.
AdaptLab delavnica scenarističnih adaptacij
AdaptLab je italijanska MEDIA podprta delavnica za izkušene scenariste, ki želijo izpiliti veščine
adaptiranja literarnih del v scenarije. Rok za prijave: 31. januar 2012.
MEDICI - prvo MEDIA izobraževanje za predstavnike filmskih inštitucij
Novo MEDIA podprto izobraževanje je namenjeno predstavnikom evropskih nacionalnih in
regionalnih filmskih centrov in skladov. (25.-27. april 2012, Stockholm, Švedska; rok za prijave: 24.
februar 2012 in 7.-9. november 2012, Dunaj, Avstrija; rok za prijave: 14. september 2012).
MFI Script 2 sprejema prijave scenarijev
Scenaristična MFI Script 2 Film delavnica bo potekala od junija do decembra 2012, in sicer dvakrat
v Grčiji, dvakrat pa prek spletnih srečanj. Rok za prijave: 1. marec 2012.
INSIGHT OUT sprejema prijave
MEDIA delavnica INSIGHT OUT / HFF ACADEMY 2012 o digitalnih medijih bo potekala med 19. in
23. marcem 2012.
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. Odprta sta roka za dva od treh srečanj v 2012: 1. marec 2012 (za delavnico na
Norveškem), 1. julij 2012 (za delavnico v Romuniji).
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.)

BUFF:FF finančni forum za otroške in mladinske filme marca 2012 na Švedskem
Šesti BUFF:ff forum, namenjen produkciji otroških filmov in novih medijev, bo potekal v švedskem
Malmöju med 14. in 16. marcem 2012. Rok za prijave: 12. januar 2012.
Doc Outlook International Market sprejema prijave projektov
The Doc Outlook International Market je francoska MEDIA podprta tržnica za dokumentarne filme
(22.-24. april, Nyon, Francija) v skopu festivala Visions du reel.
Rok za prijave: 20. januar 2012.
Animafest odprl prijave za edicijo 2012
22. svetovni festival animiranega filma - Animafest (29.5.-2.6.2012, Zagreb, Hrvaška) je odprl
prijave za kratkometražno edicijo 2012. Rok za prijave: 1. februar 2012.
Creative Focus za ustvarjalce animiranih filmov s projekti v razvoju
Platforma za razvoj in promocijo projektov mladih ustvarjalcev animiranega filma Creative Focus v
okviru svetovnega festivala animiranega filma v francoskem Annecyju je odprla poziv za projekte.
Rok za prijave: 15. februar 2012.
Cinelink sprejema prijave projektov
Odprt je razpis za Cinelink, koprodukcijsko srečanje Sarajevskega filmskega festivala, namenjeno
projektom iz jugovzhodne Evrope, ki bo potekalo med 11. in 14. julijem 2012.
Rok za prijave: 27. februar 2012.
MIPTV 2012 sprejema prijave za MEDIA stojnico
Spletna prijava na MEDIA stojnico na naslednjem MIPTV 2012 (1.-4. april 2012, Cannes, Francija) je
odprta do 27. februarja 2012.
Creative Focus za ustvarjalce animiranih filmov s projekti v razvoju
Platforma za razvoj in promocijo projektov mladih ustvarjalcev animiranega filma Creative Focus v
okviru svetovnega festivala animiranega filma v francoskem Annecyju je odprla poziv za projekte.
Rok za prijave: 15. februar 2012.
Javni razpis za odkup AV del neodvisnih producentov v 2011/2012
Objavljen je Javni razpis RTV Slovenija za odkup AV del neodvisnih producentov v 2011/2012.
Rok za prijave: 16. marec 2012.

Natečaj RTV SLO za scenarije
Igrani program Televizije Slovenija je objavil Javni anonimni natečaj za scenarij za izvirno TV-igro in
izvirni TV-film. Rok za prijave: 31. marec 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
Ni odprtih razpisov.
-------------------------------------------------------------------------------------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)
Roka za prijave:
06. januar 2012 **POZOR: kmalu se izteka 1. rok!**

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).
** POMEMBNO: V času novoletnih počitnic morebitna vprašanja posredujte prek e-maila na
naslov koordinatroke razpisa Olge Sismanidi (Olga.Sismanidi@ec.europa.eu).
-------------------------------------------------------------------------------------DISTRIBUCIJA
DISTRIBUCIJA – SELEKTIVNA SHEMA (EACEA 30/11)
Roki za prijave:
30. marec 2012
29. junij 2012
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani programa MEDIA (Selektivna
distribucija). POZOR: prijave bodo od letos potekale prek spletnega elektronskega obrazca,
oddaja pa obvezna na dan roka do 12.00 ure po srednjeevropskem času.

-------------------------------------------------------------------------------------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). Kmalu bodo na voljo tudi na spletnih straneh MEDIA deska Slovenija.
--------------------------------------------------------------------------------------NOVE POBUDE
Ni odprtih razpisov.
-------------------------------------------------------------------------------------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 SAMO ELEKTRONSKE PRIJAVE prek spletne strani Agencije >>.
Priloga: E-casopis MEDIA deska Slovenija, st. 12, december 2011, 23.12.2011.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------(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 kulturo Republike Slovenije

