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USTVARJALNA EVROPA

Sprejetje programa Ustvarjalna Evropa v Evropskem parlamentu
Evropski parlament je 19. novembra odobril nov program Evropske komisije Ustvarjalna
Evropa, ki bo v naslednjem sedemletne obdobju povečal podporo za evropsko kulturo, film,
televizijo, glasbo, literaturo, scenske umetnosti, kulturno dediščino in druga s tem povezana
področja.
Program Ustvarjalna Evropa bo Svet Evrope (28 držav članic) dokončno sprejel v naslednjih
tednih, izvajati pa se bo začel januarja 2014 (objava prvih razpisov se pričakuje v decembru
2013).

Ustvarjalna Evropa: novosti razpisa za razvoj projektov
V naslednjih tednih se med drugim pričakuje objava razpisov za podporo za razvoj projektov
novega programa Ustvarjalna Evropa (podprograma MEDIA). Podpora Evropske unije za razvoj
projektov neodvisnih producentov bo od leta 2014 v okviru podprograma Ustvarjalne Evrope
MEDIA višja za 4 milijone EUR na leto. Na zgornji povezavi je na voljo pregled novosti
razpisov za razvoj projektov.
Podobni povzetki najpomembnejših značilnosti, novosti in sprememb posameznih
podpornih shem podprograma MEDIA programa Ustvarjalna Evropa bodo v kratkem
pripravljeni in objavljeni za vse podporne linije.
__________________________________________________________
REZULTATI PROGRAMA MEDIA

Objavljeni zadnji rezultati za selektivno distribucijo
EACEA je objavila rezultate zadnjega roka razpisa za selektivno distribucijo EACEA 12/2012
(rok 1.7.2013). V Sloveniji bodo štirje distributerji (Cinemania, Continental Film, Demiurg in
Fivia) distribuirali 9 filmov z evropsko podporo v skupnem znesku 24.300,00 EUR.
ČESTITAMO!
__________________________________________________________
PRIHODNJI DOGODKI MEDIA DESKA – DECEMBER 2013

Danes se začenja jubilejna 10. Animateka z bogatim strokovnim programom
MEDIA Desk Slovenija ob 10. ediciji mednarodnega festivala animiranega filma Animateka

(2.-8. december 2013) z zadovoljstvom podpira izjemno bogat strokovni program letošnje
edicije (v okviru katerega se predstavi danski AniDox Lab, prvo MEDIA podprto izobraževanje
za animacijsko-dokumentaristični žanr), festivalu pa čestita ob jubileju!

"Od programa MEDIA do programa Ustvarjalna Evropa. Izkušnje programa MEDIA v
novih državah članicah EU. Prihodnji izzivi."
Avdiovizualna konferenca / Varšava (Poljska), 11. in 12. december 2013.
Konferenca, ki jo organizira pisarna MEDIA Desk Poljska v sodelovanju s poljskimi nacionalnimi
inštitucijami in z MEDIA Deski Slovenije, Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Češke, Estonije, Madžarske,
Latvije, Litve, Malte, Romunije in Slovaške bo posvečena vplivu programa MEDIA na razvoj
avdiovizualnih trgov v novih državah članicah Evropske unije in premisleku, kako uporabiti
skupne izkušnje za okrepitev sodelovanja v novem programu USTVARJALNA EVROPA.
Na voljo bo tudi povezava za neposredno spletno spremljanje dogodka (objavili jo bomo
naknadno na spletnih straneh MEDIA Deska Slovenija).
__________________________________________________________
PRETEKLI DOGODKI MEDIA DESKA – OKTOBER/NOVEMBER 2013

Forum Izzivi Evrope 2020
Ustvarjalna Evropa predstavljena v okviru Evropskega dne Foruma Izzivi Evrope 2020 na
Bledu, 26. 11. 2013.

Digitalna pokrajina: Video na zahtevo in nove distribucijske poti
Letošnji MEDIA Deskov seminar v okviru LIFFa, ki je 11. novembra potekal v Cankarjevem
domu, je bil posvečen zelo aktualni temi – videu na zahtevo kot novi distribucijski platformi za
filmske in avdiovizualne izdelke.

Povzetek konference Mesto kina
Na dvodnevni mednarodni konferenci Mesto kina, ki je potekala v Kinodvoru 24. in 25.
oktobra, so predstavniki iz različnih evropskih kinematografov in filmski strokovnjaki
razpravljali o pomenu in vlogi, ki ju ima kino danes, ter si skušali zamisliti njegovo prihodnost.

Predstavitev »Kultura! uspešno črpa iz programov EU za kulturo, film in AV
področje«
23. oktobra 2013 je bila v CUK Kino Šiška predstavljena podrobna analiza 153 organizacij, ki so
za 542 projektov črpale evropska sredstva za področje kulture, filma in avdiovizualne
dejavnosti v obdobju 2002–2012 in interaktivna spletna vizualizacija omenjenih podatkov,
projekt MEDIA Deska Slovenija, Kulturne stične točke v Sloveniji in Ljudmile – Culture.si.
Interaktivna infografika »Kultura!«, kjer so na voljo podatki o slovenskih kulturnih
organizacijah in njihovih projektih s podporo Programov MEDIA in Kultura:
http://www.culture.si/en/EU_projekti.
__________________________________________________________
DRŽAVNE POMOČI ZA FILM IN AV PODROČJE

Državne pomoči: Komisija sprejela nova pravila o podpori filmski industriji
Evropska komisija je sprejela spremenjena merila za ocenjevanje shem podpore, ki jih države
članice namenjajo filmom in drugim avdiovizualnim delom, na podlagi pravil EU o državnih
pomočeh.

__________________________________________________________
NACIONALNA PODPORA ZA FILMSKE IN AV PROJEKTE – SFC
Odprtih je več javnih razpisov Slovenskega filmskega centra, javne agencije







Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih
prvencev
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega
celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in
celovečernih dokumentarnih filmskih projektov
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih
projektov
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih,
srednjemetražnih in celovečernih filmskih projektov

__________________________________________________________

Več novic:
Novice MEDIA Deska v 2013>>
Prenovljena spletna stran MEDIA Deska >>
Facebook MEDIA Deska Slovenija >>
Spletna stran Programa MEDIA >>

________________________________________________________________________
MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE IN PUBLIKACIJE
Vodič po MEDIA uposabljanjih 2013
Osvežena različica vodiča z roki prijav MEDIA podprtih evropskih programov
usposabljanja za avdiovizualne profesionalce v letu 2013.
Vodič po MEDIA podprtih priložnostih za mreženje 2013
Trženjske, koprodukcijske in promocijske dejavnosti na evropski ravni,
katerih se lahko udeležuje zainteresirana strokovna javnost.
OPOMBA:
Več rokov za delavnice in dogodke za mreženje v 2014 bo objavljenih v naslednjem, decembrskem ečasopisu MEDIA Deska, vsem zainteresiranim pa priporočamo tudi spremljanje naše Facebook strani, kjer
sproti objavljamo krajša opozorila o rokih in druge zanimivosti.

__________________________________________________________
KOLEDAR ODPRTIH ROKOV PROGRAMA MEDIA
POMEMBNO OBVESTILO:
Prvi razpisi podprograma MEDIA za filmske in avdiovizualne projekte in s tem nove
priložnosti kandidiranja za sredstva novega programa Ustvarjalna Evropa bodo na voljo čez
nekaj tednov, predvidoma pred božičnimi prazniki, o čemer vas bomo obvestili v
decembrskih e-novicah.
Razpis za ocenjevalce programa Ustvarjalna Evropa
EACEA je objavila Razpis za prijavo interesa EACEA/2013/01 za izdelavo seznama

strokovnjakov za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
v okviru upravljanja programov Evropske unije. Možno se je prijaviti kadar koli do 30.
septembra 2020.
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