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Novice
235.501 evrov MEDIA sredstev slovenskim prijaviteljem v 2010
Po zadnjih MEDIA rezultatih je sedem slovenskih distributerjev za 15 projektov
prejelo 113.999 evrov MEDIA podpore. Iskrene čestitke podjetjem Blitz Film &
Video Distribution, Cankarjev dom, Cinemania Group, Continental Film,
Demiurg, Fivia in Karantanija Cinemas.
S tem so znani tudi celotni rezultati za leto 2010, v katerem so slovenski prijavitelji
prek programa MEDIA uspeli izčrpati skupno 235.501 evrov sredstev za 34
projektov.
Več informacij>>

Pet nagrad za MEDIA filme v Cannesu
Na 64. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu je bilo prikazanih 20 MEDIA podprtih
evropskih filmov prav v letu, ko se obeležuje 20. obletnica programa MEDIA. Pet
filmov je bilo nagrajenih: v uradnem tekmovalnem programu je "Le gamin au vélo"
bratov Dardenne prejel Grand Prix, Kirsten Dunst je za vlogo v filmu "Melancholia"
Larsa Von Trierja prejela nagrado za najboljšo igralko, v vzporednem tekmovalnem
programu Quinzaine des réalisateurs pa so tri od štirih nagrad dobili MEDIA podprti filmi
Les géants" Boulija Lannersa, "Play" Rubena Östlunda in "Le Havre" Akija
Kaurismäkija.
Več informacij>>

-

MEDIA obvestilo –

Pisarna MEDIA deska zaprta do 30. junija
Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo pisarna MEDIA deska Slovenija do
vključno 30. junija zaprta zaradi letnega dopusta in menjave v vodstvu pisarne.
Hvala za razumevanje.
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 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.
15. Baltic Sea Forum odprl prijave
Največji baltski market za dokumentarce sprejema prijave del. Potekal bo med 7. in 11.
septembrom v Rigi (Latvija).
Rok za prijave: 3. junij.
Delavnica Transistor sprejema prijave
MEDIA izobraževanje o 3d in stereoskopskih tehnikah ter novih medijih bo potekalo
junija in julija na Cipru in v Pragi.
Rok za prijavo: 15. junij.
Delavnica CICAE podaljšala rok prijav
CICAE letos organizira 8. evropski seminar za profesionalce, ki delajo v art kinih.
Seminar bo potekal med 3. avgustom in 11. septembrom 2011 v času Beneškega
filmskega festivala.
PODALJŠAN rok za prijavo: 16. junij 2011.
Evropska postporodukcijska naveza sprejema prijave
EP2C (European Post Production Connection) je post-produkcijska MEDIA podprta
delavnica. Letos bo potekala med 4. in 9. oktobrom v Varšavi na Poljskem.
Rok za prijave: 20. junij.
Odprte prijave za CARTOON Forum, še je čas za prijave na CARTOON Finance
Cartoon FINANCE bo potekal med 28. in 30. junijem v danskem Viborgu.
Rok za prijave: 20. junij.
Cartoon FORUM POLSKA bo potekal med 13. in 16. septembrom 2011 v poljskem
Sopotu. Rok za prijave: 30. junij.
Češki Institut dokumentarnega filma sprejema prijave
Institut dokumentarnega filma sprejema prijave za East Silver Market, East European
Forum in Doc Launch dogodek.
Rok za prijave: 30. junij.
Delavnice Sources 2 za razvoj scenarija
Tretja delavnica za razvoj scenarijev Sources 2 bo potekala med 17. in 25. novembrom
v švedski Lulei.
Rok za prijave: 1. julij.
Multi Platform Business School sprejema prijave
V španski Rhondi bo med 9. in 13. avgustom potekala petdnevna delavnica za
producente av del za razvoj poslovnih modelov za tim. 360 stopinjske projekte.
Rok za prijave: 4. julij.

FILM LONDON PRODUCTION FINANCE MARKET
Peti Film London Production Finance Market (PFM), tržnica za filmske financerje in
producente, bo letos potekal od 19. do 20. oktobra v Londonu.
Rok za prijave: 8. julij.
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: 29. julij.
PODALJŠANI roki za prijave na MAIA delavnice v 2011
Prvo od treh MAIA izobraževanj za producente in scenariste bo potekala med 21. in 25.
marcem v belgijskem Brugesu. Druga delavnica bo v italijanski Genovi med 20. in 24.
junijem, tretja pa med 26. in 30. avgustom v italijanskem Laziu.
Rok za prijavo na tretjo delavnico: 26. avgust.
Insight out: HFF academy 2011
MEDIA delavnica INSIGHT OUT / HFF ACADEMY 2011 o digitalnih medijih bo potekala
med 14. in 18. marcem 2011. Izobraževanje je namenjeno odločevalcem v filmski
industriji, na televizijah in v novih medijih.
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 portal vabi dokumentariste iz regije
Dokumentaristom iz vzhodne Evrope je na voljo obsežna baza podatkov o filmih,
profesionalcih in dogodkih na www.DOKweb.net, kamor lahko tudi sami pošljete
podatke o svojem filmu, sebi ali dokumentarnih dogodkih.
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Drugi pomembni datumi

(koprodukcijska srečanja, festivali, izobraževanja ipd.)
Priložnost za mlade režiserje na festivalu v Locarnu
Mednarodni filmski festival v švicarskem Locarnu (3.-13. avgust) poziva mlade režiserje
in študente, ki še niso posneli celovečernega filma, da v tekmovalno sekcijo prijavijo
svoje kratke filme.
Rok za prijave: 1. junij.
Objavljeno javno naročilo za FTE 2012
Urad vlade za komuniciranje je na svoji spletni strani objavil javno naročilo za izvedbo
Filmskega tedna Evrope 2012.
Rok za prijave: 7. junij.
Kino Otok se vrača v predpoletni čas
V novem - starem predpoletnem terminu, od 8. do 12. junija bo v Izoli ponovno
zaživel mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema.

Prijave filmov na 24. evropske filmske nagrade
Novejše evropske celovečerne igrane filme namenjene kinematografski distribuciji lahko
predlagate v kandidaturo za evropsko filmsko nagrado 2010.
Rok za prijave: 15. junij.
Spletni festival Cinema Out Of Your Backpack sprejema prijave
Cinema Out of Your Backpack je festival, ki slavi novo revolucijo v ustvarjanju filmov in
postavlja izziv pred filmarje, ki imajo idejo z film in DSRL kamero: en
igrani/dokumentarni prizor za svoj film posnet z DSRL kamero prijavite do 30. junija.
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Koledar rokov programa MEDIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------USPOSABLJANJE
Nadaljnje usposabljanje
Št. razpisa: 07/2011
Ime razpisa: Nadaljnje usposabljanje za obstoječe strokovnjake s področja
avdiovizualne industrije
Rok: 15.06.2011
Besedilo razpisa bo v slovenščini kmalu dostopno na spletni strani MEDIA deska
Slovenija.
POZOR: ROK PRIJAVE SE BLIŽA

--------------------------------------------------------------------------------------------------RAZVOJ PROJEKTOV
Televizijsko oddajanje
Št. razpisa: 20/2011
Ime razpisa: Podpora za televizijsko oddajanje evropskih avdiovizualnih del
Roki: 20.06.2011
POZOR: ROK PRIJAVE SE BLIŽA

i2i Audiovisual
Št. razpisa: 26/2011
Ime razpisa: Podpora i2i Audiovisual
Rok: 05.06.2011
POZOR: ROK PRIJAVE SE BLIŽA

--------------------------------------------------------------------------------------------------DISTRIBUCIJA
Selektivna distribucija
Št. razpisa: 29/2011
Ime razpisa: Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov in
povezovanje evropskih družb za kinematografsko distribucijo v mreže – sistem
»selektivne« podpore
Rok: 01.07.2011

Avtomatska distribucija
Št. razpisa: 01/2011
Ime razpisa: Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov –
„Avtomatična“ shema 2011
Rok: 17.06.2011
Rok za ponovno naložbo: 01.10.2012
POZOR: ROK PRIJAVE SE BLIŽA
Prodajni zastopniki
Št. razpisa: 03 / 2011
Ime razpisa: Prodajni zastopniki
Rok: 17.06.2011
POZOR: ROK PRIJAVE SE BLIŽA
--------------------------------------------------------------------------------------------------NOVE POBUDE
Pilotni projekti
Št. razpisa: 05/2011
Ime razpisa: Pilotni projekti
Rok: 16.06.2011
POZOR: ROK PRIJAVE SE BLIŽA
Video na zahtevo in digitalna kinematografska distribucija
Št. razpisa: 06 / 2011
Ime razpisa: Video na zahtevo in digitalna kinematografska distribucija
Rok: 20.06.2011
POZOR: ROK PRIJAVE SE BLIŽA
--------------------------------------------------------------------------------------------------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 >>.
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