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MEDIA

Novice

IZJAVA PREDSEDNIKA EK JOSEA MANUELA BARROSA GLEDE
PRIHODNOSTI PROGRAMA MEDIA
V času obiska Turkuja – evropske prestolnice kulture v 2011, je predsednik
Evropske komisije Jose Manuel Barroso poudaril pomen Programa MEDIA in
zagotovil njegovo prihodnost.
Več informacij>>

JAVNI POSVET EK O MEDIA MUNDUSU
Evropska komisija vabi vse interesne skupine in zainteresirane posameznike,
da se udeležijo Javnega posvetovanja o prihodnosti programa MEDIA
Mundus. Spletni obrazec za oddajo mnenj bo na voljo do 23. maja
2011.
Več informacij>>

CELJE: POPOLDANSKI KULTURNI ČAJ S FILMOM
Muzej novejše zgodovine v Celju, 13. april, 15.00-19.00
13. aprila bo v Muzeju novejše zgodovine v Celju MEDIA desk Slovenija v
sodelovanju s Kulturno stično točko v sklopu informativnega dneva
Programov Kultura in MEDIA pripravil popoldanski kulturni čaj z brezplačno
projekcijo evropskih filmov.
Več o dogodku in prijave: CCP Slovenia>>

POZIV
AVTORJEM:
majska
Miroslavom Mandićem

scenaristična

delavnica

z

Sobota, 7. maj, 9.00 – 16.00, Kinodvor.Mestni kino. Mala dvorana.
Odprte so prijave za majsko scenaristično delavnico z Miroslavom Mandićem
v času Filmskega tedna Evrope: prijavite sinopsis scenarija za kratki igrani

film in se potegujte za potencialni odkup RTV Slovenija.
Rok prijave s projektom in brez njega: ponedeljek, 18. 4. 2011.
Več informacij>>

Uspešen FDF vikend za dokumentariste
MEDIA seminar za avtorje dokumentarnih filmov, ki se je 25. in 26. marca
2011 v Cankarjevem domu odvijal v okviru 13. festivala dokumentarnih
filmov, je letos ponovno gostil strokovnjaka Stefana Tealdija in Leeno
Pasanen.
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.

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 >>
Pixel Lab 2011 (Power to the Pixel)
Delavnica The Pixel Lab za tim. cross media projekte je vodilna delavnica
izobraževanja Power to the Pixel in bo letos med 26. junijem in 2. julijem
potekala v nemškem Potsdamu. Rok za prijave: 1. april.
Transmedia Next za novo generacijo oblikovalcev zgodb
Transmedia Next je izobraževanje za scenariste nove generacije, potekalo
pa bo med 12. in 14. aprilom v Londonu. Rok prijav: 5. april.
Budapest Cinematography Masterclass 2011
Med 28. in 11. septembrom bo na Madžarskem potekalo MEDIA Budapest
Cinematography Masterclass. Rok za prijave: 8. april.
Izobraževanje Balkanskega dokumentarnega centra sprejema
prijave
Balkanski dokumentarni center (BDC) ima sedež v Sofiji (Bolgarija) in je
neprofitna organizacija z namenom spodbujanja razvoja balkanske
dokumentaristike. Rok prijave projektov: 8. april.
Cartoon Forum sprejema prijave za letošnjo edicijo
Cartoon Forum Poljska, koprodukcijski dogodek za evropsko animacijo, letos
poteka med 13. in 16, septembrom v poljskem Sopotu.
Rok za prijavo projekta: 27. april.
Novo izobraževanje za festivalske vodje v Motovunu

V sklopu poletnega mednarodnega Motovun Film Festivala bo na Hrvaškem
med 21. in 26. julijem potekalo izobraževanje za festivalske profesionalce.
Rok za prijave: 6. maj
FRAME - izobraževanje za profesionalce s področja arhivistike in
(digitalnih) medijev
Novo MEDIA izobraževanje 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.
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. Podaljšani roki za prijave:
13. maj in 26. avgust.
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. 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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Odprte prijave na canski Marche du Film 2011
Spletna prijava na največjo filmsko tržnico na svetu, canski Marche du
Film (11.-20. maj, Cannes, Francija) je na voljo od začetka februarja.
Festival kratkih filmov 25hours Balkans Beyond Borders

25hours Balkans Beyond Borders Short Film Festival, ki bo potekal junija
v Atenah, sprejema prijave filmov, ki odgovarjajo na moto/vprašanje
festivala "Kdo se še boji velike, hude krize?".
Rok za prijave: DANES, 31. marec 2011.
Paris project 2011: odprte prijave za projekte
Paris Project je koprodukcijski dogodek v sklopu pariškega mednarodnega
filmskega festivala in bo potekal med 4. in 7. julijem. Rok za prijave
projektov je 22. april.
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.
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 že 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.
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.
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.

Koledar rokov programa MEDIA
Usposabljanje
Začetno usposabljanje
Št.
razpisa

Ime razpisa

Roki

02 / 2011 Podpora vzpostavljanju mrež in mobilnosti 29.04.2011
študentov in strokovnjakov za usposabljanje

v Evropi
POZOR: Aktualni rok je zadnja možnost prijave za črpanje sredstev
v tej MEDIA shemi pred zaključkom MEDIA 2007 z letom 2013.

Razvoj projektov
Televizijsko oddajanje
Št.
razpisa

Ime razpisa

Roki

20 / 2010 Podpora za televizijsko oddajanje evropskih
avdiovizualnih del

20.06.2011

Financiranje skupin projektov
Št.
razpisa

Ime razpisa

Roki

25 / 2010 Podpora za razvoj financiranja skupin
projektov 1 in 2

11.04.2011

POZOR: kmalu se izteka rok za prijave!
Samostojni projekti
Št.
razpisa

Ime razpisa

Roki

25 / 2010 Podpora za razvoj samostojnih projektov

11.04.2011

POZOR: kmalu se izteka rok za prijave!
Interaktivni projekti
Št.
razpisa

Ime razpisa

Roki

26 / 2010 Podpora za razvoj interaktivnih del,
namenjenih razširjanju prek spleta ali zunaj
njega

11.04.2011

POZOR: kmalu se izteka rok za prijave!
i2i Audiovisual
Št.
razpisa

Ime razpisa

Roki

26 / 2010 Podpora i2i Audiovisual

06.06.2011

Distribucija
Selektivna podpora
Št.
razpisa

Ime razpisa

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

POZOR: kmalu se izteka rok za prijave!

Roki
01.04.2011
01.07.2011

Promocija/Festivali
Festivali
Št.
razpisa

Ime razpisa

Roki

31 / 2010

Avdiovizualni festivali

30.4.2011

Nove pobude
Trenutno ni aktualnih rokov.

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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