Št. 4/11

Novice
Delavnice
Drugi pomembni datumi
Aktualni razpisi programa
MEDIA

Novice

NOVI MEDIA RAZPISI
Aprila so bili objavljeni naslednji novi MEDIA razpisi, ki bodo na spletni strani
MEDIA deska kmalu dostopni v slovenskem jeziku:
Usposabljanje za obstoječe strokovnjake (razpis EACEA 07/11)
Rok: 15. junij 2011
Prodajni zastopniki (razpis EACEA 03/11)
Rok za prijavo: 17. junij 2011
Rok za ponovno naložbo: 1. marec 2013
Avtomatična shema podpore za mednarodno distribucijo evropskih
filmov (razpis EACEA 01/11)
Rok za prijavo: 17. junij 2011
Rok za ponovno naložbo: 1. oktober 2012
Video na zahtevo in digitalna kinematografska distribucija (razpis
06/11 EACEA)
Rok za prijavo: 20. junij 2011
Pilotni projekti (razpis EACEA 05/11)
Rok: 14. junij 2011
Za MEDIA prijavitelje na razpis za pilotne projekte je zanimiv novi razvojni
instrument Vlade RS v okviru nove Raziskovalne in inovacijske strategije
Slovenije (RISS 2011-2020). Gre za 18 milijonov evrov vreden triletni razpis
za krepitev razvojnih skupin v podjetjih, ki bo spodbujal razvoj idej in
inovativnosti in bo predvidoma objavljen konec maja.
Več informacij>>

ODPRT RAZPIS ZA VODJO MEDIA DESKA SLOVENIJA
SLOVENSKI FILMSKI CENTER, javna agencija Republike Slovenije,
objavlja
razpis
za
prosto
delovno
mesto
VODJE informacijske pisarne MEDIA Desk Slovenija.
Informacijska pisarna MEDIA Desk Slovenija promovira evropski program
"MEDIA 2007", katerega osrednji cilj je izboljšanje mednarodnega obtoka
evropskih avdiovizualnih izdelkov ter konkurenčnosti evropskega filma,
televizije in novih medijskih industrij.
Rok za oddajo prijav poteče z dnem 23. 05. 2011.
Več informacij o pogojih za zasedbo delovnega mesta>>

VABILO MK NA JAVNO
PODROČJU KULTURE

RAZPRAVO:

ANALIZA

STANJA

NA

Ministrstvo za kulturo vabi vse zainteresirane, da se do 29. aprila vključijo v
javno razpravo glede Analize stanja na področju kulture, ki bo sluţila kot
osnova sprejetju novega nacionalnega programa o kulturi 2012 -2015.
Več informacij >>

VESELE PRAZNIKE!
Letošnja Velika noč, Dan osvobodilne fronte in Praznik dela so prijetno
sklopljeni v prihajajoči teden, zato vama ţeliva, da teden prijetno izkoristite,
obenem pa vsem, ki posamezni praznik posebej praznujete, iskreno voščimo.
Več informacij>>
MEDIA desk čez praznike zaprt
MEDIA desk bo čez praznike zaprt, vidimo se ponovno v torek, 3. maja 2011.

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.

MEDIA podprte delavnice (razporejene so po datumu prijave)
Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani
MEDIA deska Slovenija med novicami.
Podroben seznam vseh MEDIA podprtih izobraževanj v 2011 je
dosegljiv na spletni strani MEDIA deska Slovenija – Delavnice >>
Pitching dogodek Dragon Forum sprejema prijave
Dragon forum pitching dogodek bo potekal v Krakovu med 25. in 29. majem v
času Krakovskega mednarodnega filmskega festivala. Rok za prijave: 29.
april.
Transform@Lab sprejema prijave
Transform@Lab je razvojni laboratorij za študente in diplomante kreativnih

medijev, ki razvijajo cross-media projekte. Rok za prijave: 30 april.
Novo izobraževanje za festivalske vodje v Motovunu
V sklopu poletnega mednarodnega Motovun Film Festivala bo na Hrvaškem
med 21. in 26. julijem potekalo izobraţevanje za festivalske profesionalce.
Rok za prijave: 6. maj.
FRAME - izobraževanje za profesionalce s področja arhivistike in
(digitalnih) medijev
Novo MEDIA izobraţevanje FRAME zadeva nove tehnologije v restavratorskih
procesih, digitalizaciji, shranjevanju, marketingu in uporabi tv in filmskih
arhivov. Rok prijave: 6. maj.
MARKETING & DISTRIBUTION
MARKETING & DISTRIBUTION (MD) delavnica tudi letos poteka v španski
Rhondi med 5. in 10. julijem. Rok za prijave je 9. maj.
Docs In Europe sprejema prijave
15. Documentary in Europe pitching in matchmaking forum ter delavnica za
dokumentariste sprejema prijave za delavnico v italijanski Bardonecchii (6.7.9.7.2011). Rok za prijave: 12. maj.
9. mednarodna éQuinoxe delavnica za scenariste sprejema prijave
9. Intl. Screenwriters´ Workshop & Master Class, ki jo organizira éQuinoxe
Germany, sprejema prijave za oktobrsko srečanje v Nemčiji. Rok za prijave:
13. maj.
PODALJŠANI roki za prijave na MAIA delavnice v 2011
Prvo od treh MAIA izobraţevanj 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. Podaljšani roki za prijave:
13. maj in 26. avgust.
”Summer MEDIA Studio” (SMS) sprejema prijave
”Summer MEDIA Studio” (SMS), mednaodni poetna študentska delavnica za
spoznavanje področja in izboljšanje veščin filmske montaţe bo potekala med
3. in 17.3. v Neringi (Litva). Rok za prijave: 16. maj.
Transmedijsko pripovedovanje zgodb
Evropska zveza za radiodifuzijo (EBU) organizira enodnevno izobraţevanje o
transmedijskem pripovedovanju zgodb v Ţenevi (Švica) med 24. in 25.
majem. Rok za prijave: 18. maj.
Evropska postporodukcijska naveza sprejema prijave
EP2C (European Post Production Connection) je postprodukcijska MEDIA
podprta delavnica. Letos bo potekala med 4. in 9. oktobrom v Varšavi na
Poljskem. Rok za prijave: 20. 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 medijev za razvoj poslovnih modelov za tim. 360 stopinjske
projekte. Rok prijav: 4. julij.
Insight out: HFF academy 2011
MEDIA delavnica INSIGHT OUT / HFF ACADEMY 2011 o digitalnih medijih bo
potekala med 14. in 18. marcem 2011. Izobraţevanje 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 kroţenje
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 obseţna 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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DSFU objavil razpis za delovne štipendije
Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev je objavilo razpis za delovne
štipendije s področja filma za leto 2011. Rok prijave na razpis je 30.
april 2011.
Visegrad Exchange Production Forum za animatorje
Visegrad Exchange Production Forum je industrijski del MEDIA podprtega
festivala animiranega filma AniFest (Teplice, Češka). Potekal bo 27. in
28. aprila.
Kino Otok sprejema prijave za Video na plaži
Festival Kino Otok se bo letos godil od 8. do 12. junija in v svoj program
bo ponovno vključil kratkometraţne filme, ki se bodo v okviru sekcije
Video na plaţi vrteli na izolski plaţi Svetilnik. Rok prijav kratkih filmov:
1. maj.
Javni anonimni natečaj RTV Slovenija za scenarije za TV-igro/TVfilm
Igrani program Televizije Slovenija je razpisal javni natečaj za scenarija
za izvirno TV-igro in izvirni TV-film. Strokovna komisija bo izbrala dve
najboljši deli, za kateri bomo izplačali honorar. Natečaj bo zaključen 2.
maja.
Festival migrantskega filma NA POTI sprejema prijave
Ob letošnjem dnevu beguncev ţe drugo leto zapored poteka festival
migrantskega filma »Na poti« (17.-23. junij 2011). Organizatorji vabijo
filmske in video ustvarjalce k sodelovanju. Rok za prijave del: 15. maj.

Sarajevo Talent Campus 2011
Mladi filmski profesionalci iz Jugovzhodne Evrope se lahko prijavijo na
Sarajevo Talent Campus, ki o potekal v sklopu 17. Sarajevo Film Festivala
med 24. in 30. julijem. Rok za prijave je 25. maj.
Priložnost za mlade režiserje na festivalu v Locarnu
Mednarodni filmski festival v švicarskem Locarnu (3.-13. avgust) poziva
mlade reţiserje in študente, ki še niso posneli celovečernega filma, da v
tekmovalno sekcijo prijavijo svoje kratke filme. Rok za prijavo: 1. junij.
Kino Otok se vrača v predpoletni čas
V novem - starem predpoletnem terminu, od 8. do 12. junija bo v Izoli
ponovno zaţivel mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema.
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.

Koledar rokov programa MEDIA
Usposabljanje
Začetno usposabljanje
Št.
razpisa

Ime razpisa

Roki

02 / 2011 Podpora vzpostavljanju mreţ in mobilnosti 29.04.2011
študentov in strokovnjakov za usposabljanje
v Evropi
POZOR: ROK PRIJAVE SE BLIŽA in je zadnja možnost prijave
za črpanje sredstev v tej MEDIA shemi pred zaključkom
MEDIA 2007 z letom 2013.
Nadaljnje usposabljanje
Št.
razpisa

Ime razpisa

Rok

07 / 2011

Nadaljnje
usposabljanje
za
obstoječe 15.06.2011
strokovnjake
s
področja
avdiovizualne
industrije

Besedilo razpisa bo v slovenščini kmalu dostopno na spletni strani
MEDIA deska Slovenija.

Razvoj projektov

Televizijsko oddajanje
Št.
razpisa

Ime razpisa

Rok

20 / 2010 Podpora za televizijsko oddajanje evropskih
avdiovizualnih del

20.06.2011

2i Audiovisual
Št.
razpisa

Ime razpisa

Roki

26 / 2010 Podpora i2i Audiovisual

06.06.2011

Distribucija
Selektivna podpora
Št.
razpisa

Ime razpisa

Rok

29 / 2010 Podpora za mednarodno distribucijo
evropskih filmov in povezovanje evropskih
druţb za kinematografsko distribucijo v
mreţe - sistem "selektivne" podpore

01.07.2011

Avtomatska podpora
Št.
razpisa

Ime razpisa

Roki

01/11

Podpora za mednarodno distribucijo
evropskih filmov – „Avtomatična“ shema
2011

17.06.2011
01.10.2012

Besedilo razpisa bo v slovenščini kmalu dostopno na spletni strani
MEDIA deska Slovenija.

Promocija/Festivali
Festivali
Št.
razpisa

Ime razpisa

Rok

31 / 2010

Avdiovizualni festivali

30.4.2011

POZOR: ROK PRIJAVE SE BLIŽA
Prodajni zastopniki
Št.
razpisa

Ime razpisa

Rok

03 / 2011

Prodajni zastopniki

17.06.2011

Besedilo razpisa bo v slovenščini kmalu dostopno na spletni strani
MEDIA deska Slovenija.

Nove pobude
Pilotni projekti

Št.
razpisa

Ime razpisa

Rok

05 / 2011

Pilotni projekti

14.06.2011

Besedilo razpisa bo v slovenščini kmalu dostopno na spletni strani
MEDIA deska Slovenija.
Video na zahtevo in digitalna kinematografska distribucija
Št.
razpisa

Ime razpisa

Rok

06 / 2011

Video
na
zahtevo
kinematografska distribucija

in

digitalna 20.06.2011

Besedilo razpisa bo v slovenščini kmalu dostopno na spletni strani
MEDIA deska Slovenija.

MEDIA Mundus
Trenutno ni aktualnih rokov.

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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