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-------------------------------------------------------------------------------------NOVI MEDIA RAZPISI
Nov razpis za digitalizacijo evropskih kinematografov
V okviru nove MEDIA podpore za digitalizacijo evropskih kinematografov je odprt
razpis za zbiranje predlogov EACEA 19/11 s katerim je sofinanciranju stroškov
namestitve 100 digitalnih projektorjev v letu 2011 namenjeno 2 milijona evrov.
Rok za prijave je 15. september 2011.
Več informacij>>

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

NOVICE IZ EVROPSKEGA AV PODROČJA
Predlog proračuna EK (2014-2020): 1,6 bilijona evrov Ustvarjalni Evropi
V svojem predlogu proračuna Evropske unije za obdobje 2014-2020 Evropska komisija
namenja 1,6 bilijona evrov kulturnemu sektorju oz. programu Ustvarjalna Evropa, ki
bo zajel tekoče programe MEDIA, MEDIA Mundus in Kultura.
Več informacij>>

Filmska vzgoja v ospredju Evropske komisije
Filmska vzgoja v Evropi je področje, ki si ga Evropska komisija prizadeva strateško
oblikovati in nadgraditi: odprt je poziv za izvedbo strokovne študije za opredelitev stanja
na področju.
Rok prijave za izvedbo raziskovalne študije: 16. september.
Več informacij>>

Posvet Evropske komisije za novi Cinema Communication
Evropska komisija je odprla javni posvet kot prvi korak k preoblikovanju kriterijev za
pridobitev sredstev za produkcijo in distribucijo filmov. Vabljeni k sodelovanju (do
30. septembra), pomembno je vsako mnenje.

Več informacij>>

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 mnenja do 18. novembra.
Več informacij>>

EK ščiti pravice intelektualne lastnine
Evropska komisija je določila strategijo za spodbujanje kreativnosti in inovacij s pomočjo
pravic intelektualne lastnine.
Več informacij>>
Znanih 10 kandidatov za filmsko nagrado LUX 2011
Evropski parlament je v okviru 46. mednarodnega filmskega festivala v češkem mestu
Karlovy Vary razkril imena desetih filmov, ki se bodo potegovali za letošnjo filmsko
nagrado LUX.
Več informacij>>

Več novic >>

Sprememba spletnega naslova programa MEDIA
Program MEDIA je zaradi selitve v drug resor preselil tudi spletno stran, do katere po
novem deluje povezava: http://ec.europa.eu/media.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Delavnice

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.
PRIME4Kids&Family podaljšal prijave
MEDIA podprta delavnica PRIME4Kids&Family je sklenila novo partnerstvo med
Primehouse, NPO Netherlands in Nizozemskim filmskim skladom. Zato so datum prijave
projektov podaljšali.
Rok prijave: DANES, 29. julij.
ScripTeast sprejema prijave
ScripTeast je edini program delavnic posebej za filmske ustvarjalce iz srednje in
vzhodne Evrope, namenjen pa je izkušenim scenaristom, ki pišejo tako za film kot
televizijo, ter režiserjem, novinarjem in piscem.
Rok prijave: 31. julij.

EAM professional 2011 sprejema prijave animatorjev na dve delavnici
EAM professional delavnica za animatorje sprejema prijave na dva modula: Razvoj
scenarija, pitching in branding (25.-28.8., Halle, Nemčija) in Financiranje in
koprodukcije (10.-13.11., Halle, Nemčija).
Roka za prijave: 15. avgust in 28. oktober.
Delavnica The Animation Workshop sprejema prijave transmedijskih projektov
Delavnica The Animation Workshop s fokusom na oblikovanju koncepta za filmske, tv in
cross-media projekte, bo potekala v danskem Viborgu med 23. septembrom in 7.
oktobrom 2011.
Rok za prijave: 19. avgust.
PODALJŠANI roki za prijave na MAIA delavnice v 2011
Tretji del izobraževanja MAIA bo potekal med 26. in 30. avgustom v italijanskem Laziu.
Rok za prijavo na tretjo delavnico: 26. avgust.
3D Cinema in Europe sprejema prijave
3D Cinema usposabljanje vabi zainteresirane k udeležbi na drugi letošnji delavnici o 3D
kinematografiji v Evropi (21.-23. oktober).
Rok prijav: 30. avgust.
Arhidoc sprejema prijave dokumentaristov
Delavnica za dokumentariste Arhidoc bo potekala med oktobrom 2011 in februarjem
2012 v različnih evropskim mestih: Pragi, Parizu, Berlinu in Biarritzu.
Rok za prijave: 6. september.
EAVE 2012 produkcijska delavnica sprejema prijave – vabljeni slovenski
producenti!
EAVE je eno izmed vodilnih MEDIA usposabljanj za izkušene producente. Ciklus delavnic
v 2012 bo potekal na treh srečanjih: v Luksemburgu (12.-19. marec 2012), na
Hrvaškem (13.-20. junij 2012) in oktobra 2012 na Nizozemskem.
Rok prijav: 30. september.
Documentary Campus Masterschool sprejema prijave za ciklus delavnic v 2012
Documentary Campus Masterschool izobraževanje za dokumentariste sprejema prijave
za ciklus delavnic v 2012.
Rok za prijave: 30. september.
DIGITAL PRODUCTION CHALLENGE 2011 odprl prijave
DIGITAL PRODUCTION CHALLENGE delavnica o digitalni produkciji bo potekala med 24.
in 26. novembrom v Oslu (Norveška).
Rok za prijave: 4. oktober.
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.
S3D Campus sprejema prijave za delavnico reţije v S3D okolju
S3D Campus delavnica režije v S3D okolju poteka od 3. do 14. oktobra v Parizu
(Francija).
Prijave so odprte.
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 lahko sedaj

prijavljate, 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, izobraţevanja ipd.)

Power To The Pixel sprejema prijave
The Pixel Market je MEDIA podprta tržnica namenjena cross-media projektom. Potekala
bo 12. in 13. oktobra kot del letnega Power to the Pixel cross-media foruma v okviru BFI
London film festivala.
Rok za prijave: DANES, 29. julij.
Natečaj EuroparlTV: Izrazite svojo ustvarjalnost!
Spletni televizijski program Evropskega parlamenta - EuroparlTV, vas vabi, da ustvarite
svoj viralni videoposnetek na temo "Različnost v Evropi" in se potegujete za eno izmed
privlačnih nagrad.
Rok prijav: 31. julij.
Odprte prijave za Mednarodni filmski festival v Ghentu
Mednarodni filmski festival v belgijskem Ghentu (11.-22. oktober 2011) sprejema
prijave.
Rok prijav: 1. avgust.
Odprte prijave za 14. Festival slovenskega filma
Festival bo potekal od 29. 9. do 1. 10. 2011 v Portorožu in sprejema prijave slovenskih
filmskih in av del, ki so bila realizirana v zadnjih dveh letih in še niso bila prikazana na
Festivalu.
Rok prijave: 15. avgust.
Istanbul Children`s Film Festival sprejema prijave
8. mednarodni festival otroškega filma Istanbul, ki se bo odvijal novembra v Istanbulu,
sprejema prijave del.
Rok prijave: 15. avgust.
Luksuz festival poceni filma 2011 sprejema prijave
Luksuz festival poceni filma bo potekal 2. in 3. septembra 2011 v Krškem.
Rok za prijave filmov je 16. avgust.
6. FIŠ festival sprejema prijave filmov
6. FIŠ - festival malih in neodvisnih filmskih produkcij, ki bo potekal med 1. in 3.
septembrom v Šmartnem, sprejema prijave filmov.
Rok za prijave: 30. avgust.

Evropsko tekmovanje kratkih filmov posnetih prek mobilnih telefonov
Udeležite se kreativnega izziva in posnemite film o (svojem) urbanem okolju in si
prislužite lepe nagrade.
Rok prijave: 30. avgust.
MEDIMED koprodukcijska trţnica podaljšuje rok prijav
12. MEDIMED, tržnica dokumentarnih filmov s področja Mediterana, bo potekala med 7.
in 9. oktobrom v španskem mestu Sitges.
PODALJŠAN rok za prijave projektov v razvoju: 31. avgust.
Europa Cinemas sprejema nove člane
Europa Cinemas je MEDIA podporto združenje evropskih kinematografov, ki predvajajo
evropske filme. Vsako leto mreža sprejema nove člane, letošnji rok prijav za članstvo
poteče 31. avgusta.
Nizozemska koprodukcijska trţnica CineMart sprejema prijave
29. CineMart, ki poteka vsako leto v sklopu mednarodnega filmskega festivala v
Rotterdamu (25. januar - 5. februar 2012), se bo dogajal med 29. januarjem in 1.
februarjem 2012.
Rok za prijave projektov: 1. september.
MEDIA stand na MIPCOMU sprejema prijave
Neodvisni evropski producenti, distributerji in prodajni zastopniki, ki ponujajo evropske
avdiovizualne vsebine, lahko na stojnici MEDIA Stand sodelujejo s precejšnjim
popustom.
Rok za prijave: 2. september.
Odprte prijave na letošnjo Animateko
Mednarodni festival animiranega filma Animateka (5. -11. 12. 2011) sprejema prijave za
glavni Tekmovalni program, Evropski študentski program in Otroški program Slon ter
flip-book natečaj.
Rok za prijave: 15. september.
Conecting Cottbus sprejema prijave projektov
13. filmska tržnica Connecting Cottbus za povezovanje vzhodno- in zahodnoevropske
produkcije poteka 3. in 4. novembra v nemškem Cottbusu.
Rok prijave za udeleţbo brez projekta: 1. oktober.
Prijavite svoje dokumentarce na ZagrebDox
Odprte so prijave filmov za uradni program 8. mednarodnega festivala dokumentarnega
filma ZagrebDOX (Zagreb, 26. feb - 4. mar 2012).
Rok za prijavo: 1. oktober.
Berlinale Talent Campus odprl prijave
10. Berlinale Talent Campus, izobraževanje za mlade filmarje, ki v sklopu 62.
Berlinskega filmskega festivala poteka med 11. in 16. februarjem 2012 pod motom
"Spreminjanje perspektiv", sprejema prijave do 5. oktobra.
CineExpo Leipzig 2011 - sejem za dokumentariste
V času DOK Leipziga, 54. mednarodnega festivala dokumentarnih in animiranih filmov
(Leipzig, Nemčija), bo letos med 22. in 23. oktobrom prvič potekal izobraževalni sejem
za dokumentariste CineExpo Leipzig.

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

Koledar rokov programa MEDIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------USPOSABLJANJE
Ni odprtih razpisov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------RAZVOJ PROJEKTOV
Ni odprtih razpisov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------DISTRIBUCIJA
Digitalizacija kinematografov
Št. razpisa: EACEA 19/2011
Ime razpisa: Podpora za digitalizacijo evropskih kinematografov
Rok: 15.09.2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------PROMOCIJA/FESTIVALI
Ni odprtih razpisov.

--------------------------------------------------------------------------------------------------NOVE POBUDE
Ni odprtih razpisov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------SODELOVANJE IZVEN DRŢAV MEDIE
MEDIA Mundus
Razpis za zbiranje predlogov za leto 2012
Ime razpisa: MEDIA Mundus
Rok: 23.09.2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------MEDIA zbira strokovnjake za ocenjevanje projektov
MEDIA vzpostavlja seznam strokovnjakov za ocenjevanje projektov, ki bo veljal do
konca MEDIA 2007 programa.
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

