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NOVI MEDIA RAZPISI

I2i AUDIOVISUAL (EACEA 24/2011)
Podpora "i2i Audiovisual" je namenjena neodvisnim evropskim producentom in omogoča lažji
dostop do zunanjega financiranja s strani bank in finančnih institucij.
Za podporo je možno kandidirati znotraj teh modulov (posamezno ali v kombinaciji):
— Modul 1 - podpora za stroške zavarovanja
— Modul 2 - podpora za stroške jamstva za dokončanje
— Modul 3 - podpora za finančne stroške (stroški bančnih kreditov ipd.)
Roka za prijave: 06. januar 2012 in 06. junij 2012
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo na spletnih straneh programa MEDIA (i2i
Audiovisual). V kratkem bodo na voljo tudi na spletnih straneh MEDIA Deska Slovenija.
Več informacij>>
__________________________________________________________________________

POSEBNA MEDIA NOVICA

USTVARJALNA EVROPA:
NOV PROGRAM EU ZA RAZVOJ KULTURNEGA IN USTVARJALNEGA
SEKTORJA (2014-2020)
Evropska komisija je predstavila predlog novega sedemletnega programa Ustvarjalna Evropa
(Creative Europe), ki bo združeval sedanje programe MEDIA, Kultura in nov finančni mehanizem za
podporo malim in srednjim podjetjem in bo za obdobje 2014-2020 imel na voljo 1,8 milijarde

EUR. Za kinematografijo in avdiovizualni sektor, ki ju trenutno pokriva program MEDIA, naj bi bilo
v okviru novega programa dodeljenih več kot 900 milijonov EUR, za kulturo pa skoraj 500
milijonov EUR. Program bo pomagal ohraniti kulturno dediščino in povečati pretok ustvarjalnih del
po Evropi in zunaj nje.
Več informacij (MEDIA Desk Slovenija) >>
Več informacij (Creative Europe) >>
__________________________________________________________________________

DRUGE MEDIA NOVICE
NOVIH 10 FILMOV V SLOVENSKI DISTRIBUCIJI S PODPORO MEDIE
Štirje slovenski distributerji (Cinemania Group, Continental Film, Demiurg in Fivia) so na
predzadnjem roku razpisa 29/2010 »Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov in
povezovanje evropskih družb za kinematografsko distribucijo v mreže - sistem 'selektivne'
podpore" (1. 7. 2011) uspešno pridobili 22.600 evrov sredstev za deset projektov – iskrene
čestitke!
Pomen podpore programa MEDIA za distribucijo evropskih filmov poudarja tudi Simon Popek,
programski direktor festivala LIFFe: "Brez podpore programa MEDIA bi evropski film v številnih
državah vegetiral" (celoten pogovor s Simonom Popkom je na voljo v elektronskem časopisu
EUkspress>>).
Več informacij in napovedniki podprtih filmov >>

PODELJENE EVROPSKE FILMSKE NAGRADE 2011
Na 24. podelitvi nagrad Evropske filmske akademije, ki je potekala v Berlinu 3. decembra, sta dve
najpomembnejši nagradi šli na Dansko: za najboljši evropski film leta 2011 je razglašena
Melanholija (Melancholia) Larsa von Trierja, za najboljšo režisersko pa Susanne Bier za film Boljši
svet (Hævnen).
Več informacij>>

USPEŠNO ZAKLJUČENO MEDSOSEDSKO KOPRODUKCIJSKO SREČANJE
MLADIH PRODUCENTOV 2011 – NCM (LIFFe, 10.-12.11.2011)
Četrto Medsosedsko koprodukcijsko srečanje (LIFFe, 10.-12.11.2011), vsakoletni MEDIA dogodek v
soorganizaciji MEDIA deskov in anten iz Slovenije in sosednjih držav v okviru festivala LIFFe, je bilo
letos namenjeno koprodukcijskem izobraževanju in navezovanju stikov med mladimi producenti
iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije. Dogodka se je udeležilo 26 producentov s 17
projekti v razvoju in več kot šestdeset predstavnikov zainteresirane strokovne javnosti, ki so
izobraževalno usmerjeni koprodukcijski dogodek z finančno strokovnjakinjo Lindo Beath ocenili za
zelo uspešnega. Letos je bila prvič podeljena posebna NCM nagrada za obetavnega slovenskega
producenta: štipendija za nadaljnje strokovno usposabljanje o veščinah pogajanja in priprave
koprodukcijskih pogodb The Art of Negotiating Agreements for Film and TV. Nagrada je bila
podeljena producentskemu podjetju Perfo d.o.o., izobraževanja pa se je udeležil Aleš Pavlin.
Več informacij>>

ANIMATEKA: ANIMIRANI FILMI ZA MRZLE DECEMBRSKE DNI
8. Animateka bo potekala med 5. in 12. decembrom v Ljubljani in med 12. in 18. decembrom v
Mariboru. Organizatorji obljubljajo izjemno pester program, zato od jutri naprej vabijo velike in

male ljubitelje animacije v ljubljanski Kinodvor in Slovensko kinoteko ter v mariborski Kino Udarnik.
Novica MEDIA Deska Slovenija>>
www.animateka.si
____________________________________________________________________________
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«! :)

Spletni naslova programa MEDIA
Program MEDIA je zaradi selitve v Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo (EAC)
preselil tudi spletno stran, do katere sedaj deluje povezava: http://ec.europa.eu/media.

_______________________________________________________________________________

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 e-naslovu mediadesk.slo@filmcenter.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.
Roka za prijave: 20. december in 10. januar.
Torino Film Lab odprl prijave za dva scenaristična izobraževanja
Torino Film Lab sprejema prijave projektov na dva MEDIA podprta scenaristična izobraževanja:
Script & Pitch (rok: 10.12.2011) in Writers's Room (rok:30.01.2011).
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.
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.)
NexT International Film Festival 2012 odprl prijave
Mednarodni filmski festival NexT bo potekal med 28. marcem in 1. aprilom 2012 v Bukarešti
(Romunija). Rok za prijave filmov: 15. december.
Odprt poziv za projekte za Sofia Film Meetings 2012
9. koprodukcijska platforma Sofia Film Meetings bo potekala med 15. in 18. marcem 2012 v okviru
16. IFF v bolgarski Sofiji (9. - 18. marec 2012). Rok za prijave: 15. december.
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.
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)
Roka za prijave:
16. december 2011 **POZOR: kmalu se izteka 1. rok!**
11. december 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
06. junij 2012
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo na spletnih straneh programa MEDIA (i2i
Audiovisual). V kratkem bodo na voljo tudi na spletnih straneh MEDIA Deska Slovenija.

-------------------------------------------------------------------------------------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
Roka za prijavo:
9. december 2011 *** POZOR: kmalu se izteka 1. rok! ***
za dejavnosti, ki se pričnejo izvajati med 1. junijem 2012 in 31. decembrom 2012;
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.
PROMOCIJA/DOSTOP DO TRGOV (EACEA 35/2011)
// triletna partnerska podpora
Rok za prijave: 22. december 2012
Navodila in obrazci za prijavo na oba razpisa za Promocijo/Dostop do trgov so na voljo na spletnih
straneh programa MEDIA (Promotion – Market Access). Kmalu bodo dostopni tudi na spletnih
straneh MEDIA deska Slovenija (Promocija/Festivali – Dostop do trgov).
--------------------------------------------------------------------------------------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 >>.

-------------------------------------------------------------------------------------(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

