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NOVI MEDIA RAZPISI
Oktobra sta bila objavljena dva nova MEDIA razpisa:
TELEVIZIJSKO ODDAJANJE (EACEA 23/2011)
Roka za prijave:
16. 12. 2011
11. 06. 2012
POMEMBNE SPREMEMBE: Shema je bila usklajena z drugimi podporami za neodvisne producente,
zato je število rokov za prijave zmanjšano s tri na dva. Projekti morajo vključevati najmanj tri
evropske izdajatelje televizijskega programa iz treh različnih držav članic programa MEDIA, če pa je
izdajateljev štiri ali več, temu primerno večje je število točk (več informacij o spremembah>>).
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).

PROMOCIJA/DOSTOP DO TRGOV (EACEA 36/2011)
Roka za prijave:
9. december 2011 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.
Navodila in obrazci za prijavo na razpis bodo v kratkem objavljeni na spletnih straneh programa
MEDIA (Promotion – Market Access) in MEDIA deska Slovenija (Promocija/Festivali – Dostop do
trgov).
Več informacij (an, pdf) >>

-------------------

NAPOVEDUJEMO MEDIA DOGODEK
MEDSOSEDSKO KOPRODUKCIJSKO SREČANJE MLADIH PRODUCENTOV 2011

Odprti MEDIA seminar z Lindo Beath: Pridobivanje financiranja za filmske
produkcije v Evropi
Četrtek, 10. november, 13.30-16.30,
LIFFe, Cankarjev dom, dvorana E1-2
V okviru praznovanja 20. obletnice evropskega programa MEDIA za
kinematografsko in avdiovizualno področje bo Linda Beath, ugledna
mednarodna strokovnjakinja za strateško financiranje filmov ter priznana
predavateljica na številnih izobraževanjih s podporo programa MEDIA
(več>>) na odprtem seminarju 10. novembra v ljubljanskem Cankarjevem
domu zainteresirani filmski javnosti in izbranim mladim producentom iz
Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije (udeležencem četrtega
Medsosedskega koprodukcijskega srečanja, ki med 10. in 12. novembrom
poteka v sklopu 22. LIFFa) predstavila, kako in kje iskati partnerje za
uspešno koproduciranje filmov v Evropi. Mogoči finančni modeli za fazi
razvoja filma in njegove produkcije bodo podkrepljeni s primeri uspešnih finančnih načrtov.
Seminar je namenjen širši filmski strokovni javnosti, zlasti kreativnim producentom na začetku
profesionalne poti, za osvežitev znanja pa tudi tistim z veliko filmske kilometrine ter študentom in
vsem, ki jih zanima produkcijsko ozadje ustvarjanja evropskih filmov, v katerih lahko uživajo na
LIFFu in njem podobnih festivalih.
Odprti MEDIA seminar bo potekal v angleščini. Udeležba je brezplačna, vendar je število
udeležencev omejeno, zato so nujne vnaprejšnje prijave na NCMslovenia2011@gmail.com
s pripisom "NOV 10 NCM open seminar participant"
najkasneje do ponedeljka, 7. novembra 2011.
Dogodek organizira MEDIA desk Slovenija v soorganizaciji z 22. LIFFom in Slovenskim filmskim
centrom, javno agencijo Republike Slovenije ter v sodelovanju z MEDIA Deski in Antenami iz Italije,
Avstrije, Hrvaške in Madžarske.
PROGRAM
Četrtek, 10. november, Cankarjev dom, Drugo preddverje, dvorana E1-2
13.30–14.00
Registracija udeležencev (obvezne predhodne prijave)
14.00–14.10
Pozdravni nagovor MEDIA deska Slovenija
14.10–16.10
Linda Beath: Pridobivanje financiranja za filmske produkcije v Evropi
16.10–16.30
Kava in prigrizki
Predavanju bo sledilo Medsosedsko koprodukcijsko srečanje petnajstih izbranih mladih
producentov iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije (10.-12. november, zaprto za
javnost).

KONTAKT IN VEČ INFORMACIJ:
E-prijave udeležbe (Neža Krek): NCMslovenia2011@gmail.com
Koordinacija NCM (Sabina Briški): mediadesk.slo@film-center.si
Spletna stran MEDIA deska Slovenija: www.mediadeskslovenia.eu
Spletna stran LIFFe: http://www.liffe.si/spremljevalni-program/
Facebook dogodek: https://www.facebook.com/event.php?eid=154852504612996
------------------MEDIA Desk Slovenija od oktobra ima svojo stran na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Media-Desk-Slovenia/166037613491339
Veselimo se neposrednejše in takojšnje komunikacije
in vaših »lajkov«! :)
Objavljen je tudi prvi MEDIA event na Facebooku:
Odprti MEDIA seminar z Lindo Beath:
https://www.facebook.com/event.php?eid=154852504612996
------------------DRUGE NOVICE
Vesna za najboljši slovenski film MEDIA podprtem Archeu
MEDIA podprti film Archeo v režiji Jana Cvitkoviča je prejemnik vesne za najboljši celovečerni film
14. Festivala slovenskega filma (FSF) ter vesen za najboljšo režijo in fotografijo. Lanski zmagovalec
FSF in prav tako MEDIA podprti film Circus Fantasticus pa je slovenski kandidat za tujejezične
oskarje.
Poročilo o javni razpravi o prihodnosti MEDIA Mundusa
Objavljeno je poročilo o rezultatih javne razprave o prihodnosti MEDIA Mundusa. Večina strokovne
javnosti, ki se je z oddajo mnenj odzvala na spletno javno razpravo, močno podpira cilje programa
MEDIA Mundus, namenjenega podpori sodelovanja med evropsko in neevropskimi AV
industrijami.
Pozitiven vpliv podnaslavljanja AV del na učenje tujih jezikov
Raziskava, ki jo je za Evropsko komisijo izvedla Media Consulting Group, je potrdila, da
podnaslavljanje kinematografskih in avdiovizualnih del pozitivno vpliva na učenje tujih jezikov in
razvija besedni zaklad.

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.

--------------------------------------------------------------------------------------

Delavnice
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.

EURODOC 2012 podaljšal rok za prijave
Eurodoc je delavnica za razvoj kreativnih dokumentarnih filmov. V letu 2012 bodo ponovno
organizirana tri srečanja (marec, junij, september). PODALJŠAN rok za prijave: 7. november.
PRODUCTION VALUE nudi več štipendij - pohitite s prijavami!
PRODUCTION VALUE 2012 delavnica o načrtovanju časovnice in proračuna bo potekala med 6. in
14. januarjem 2012 na Malti. Rok za prijave: 10. november 2011.
Dve koprodukcijski delavnici EPI Instituta odprti za prijave
Dve koprodukcijski delavnici EPI Instituta sprejemata prijave: Zakonski in finančni vidiki (21. - 25.
november, Berlin, Nemčija) in Veščine pogajanj za tv in filmske producente (30. november - 4.
december, Baden, Avstrija). Prijave so odprte do 29. novembra.
S3D Campus sprejema prijave za delavnico režije v S3D okolju
S3D Campus delavnica režije v S3D okolju je spremenila datume: potekala bo od 29. novembra do
9. decembra v Parizu (Francija).
POZOR: zahvaljujoč novemu sponzorju bo organizator kril stroške namestitve in poti vsem
udeležencem - prijave so odprte.
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.)
When East Meets West
WHEN EAST MEETS WEST (19.-21. januar 2012, Trst, Italija) je koprodukcijsko srečanje
vzhodnoevropskih držav in Italije ter produkcijsko močnih zahodnih držav. V 2012 je v fokusu pet
držav skandinavske regije. Rok prijav projektov je torek, 15. november.
One Minute Festival sprejema prijave
Svoje enominutne filme lahko prijavite na One minute festival do 30. novembra.
EK izdala zeleno knjigo o spletnem širjenju avdiovizualnih del
Evropska komisija je na pobudo komisarja za notranji trg izdala zeleno knjigo o spletnem širjenju
avdiovizualnih del. Vabljeni k oddaji mnenj do 18. novembra.
DOCS Barcelona sprejema prijave dokumentarcev v razvoju
Odprta je še ena priložnost za iskanje koproducentov za dokumentarne filme v razvoju: pitching
forum v sklopu festivala DOCS Barcelona (31.1.-5.2.2012) sprejema prijave do 1. decembra 2011.
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.
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.
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.
Digitalizacija v ospredju nove sezone Škratove filmske šole 2011
Škratova filmska šola 2011 je zasnovana kot večplasten, interaktivno-multimedijski projekt, ki
mlade spodbuja k aktivnemu rokovanju s filmskim medijem skozi teorijo in prakso.
--------------------------------------------------------------------------------------

Koledar rokov programa MEDIA
-------------------------------------------------------------------------------------USPOSABLJANJE
Ni odprtih razpisov.
-------------------------------------------------------------------------------------RAZVOJ PROJEKTOV
RAZVOJ SAMOSTOJNIH PROJEKTOV (EACEA 21/2011)
Roka za prijave:
25. november 2011
13. april 2012

Predstavitev razpisa in razpisna dokumentacija>>
Nasveti MEDIA deska Slovenija za prijavo >>
RAZVOJ SKUPIN PROJEKTOV (EACEA 21/2011)
Roka za prijave:
25. november 2011
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)
Roka za prijave:
25. november 2011
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. 12. 2011
11. 06. 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)
Roki za prijave:
1. december 2011
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, katerega uporaba bo na zgoraj omenjeni spletni strani MEDIA programa omogočena 10.
oktobra, oddaja pa obvezna na dan roka do 12.00 ure po srednjeevropskem času.
-------------------------------------------------------------------------------------PROMOCIJA/FESTIVALI
AVDIOVIZUALNI FESTIVALI (EACEA 29/2011)
Roka za prijave:
31. oktober 2011: za projekte, ki se začnejo med 1. majem 2012 in 21. oktobrom 2012.
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)
Roka za prijave:
9. december 2011 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.
Navodila in obrazci za prijavo na razpis bodo v kratkem objavljeni na spletnih straneh programa
MEDIA (Promotion – Market Access) in MEDIA deska Slovenija (Promocija/Festivali – Dostop do
trgov). Več informacij (an) >>
--------------------------------------------------------------------------------------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

