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➤  ➤  ➤  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013

2012/C 199/09

1 Φεβρουαρίου 2013 - 30 Ιουνίου 2014

• Υποβολή αιτήσεων έως: 28 Σεπτεμβρίου 2012 •

➤ Το πρόγραμμα MEDIA Mundus υποστηρίζει σχέδια συνεργασίας μεταξύ ευρωπαίων επαγγελματιών και

 επαγγελματιών από τρίτες χώρες για τη διενέργεια δράσεων που θα υποστηρίζουν τα εξής:

✧ την κατάρτιση των ευρωπαίων επαγγελματιών και των επαγγελματιών τρίτων χωρών

✧ την προώθηση της πρόσβασης των οπτικοακουστικών έργων, που βρίσκονται  στη φάση ανάπτυξης, προ-

παραγωγής και/ή εμπορικής διανομής, στις διεθνείς αγορές 

✧ τη διανομή, κυκλοφορία και μετάδοση ευρωπαϊκών έργων σε αγορές τρίτων χωρών και των οπτικοακου-

στικών έργων από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, υπό τις βέλτιστες συνθήκες

✧ την οριζόντια επίτευξη των στόχων του προγράμματος, όπως τον συνδυασμό της κατάρτισης με εκδηλώ-

σεις αναζήτησης εταίρων συμπαραγωγής (pitching)

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει σχέδια έργων που ξεκινούν την περίοδο μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2013 

και 30ής Ιουνίου 2014 τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 1η Οκτωβρίου 2014 το αργότερο. Το 

κόστος προετοιμασίας των σχεδίων έργων είναι επιλέξιμο το νωρίτερο από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά.

➤ Επιλέξιμες θεωρούνται οι προτάσεις  που προτείνονται και υλοποιούνται από κοινού από ευρωπαίους 

επαγγελματίες και επαγγελματίες τρίτων χωρών με στόχο τη διεθνή δικτύωση.

 Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: * 

✧ o όμιλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις εταίρους (συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή), αν και 

μπορούν να γίνονται δεκτές προτάσεις που περιλαμβάνουν δύο μόνον εταίρους (συμπεριλαμβανομένου 

του συντονιστή) εφόσον εξασφαλίζεται η αναγκαία δικτύωση. Η δικτύωση εξασφαλίζεται εάν ο συντονι-

στής είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαγγελματιών/εταιρειών του οπτικοακουστικού τομέα, που καλύπτει 

περισσότερα από δέκα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

✧ o συντονιστής του ομίλου πρέπει να έχει την έδρα του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία. Προτάσεις που ξεκινούν μετά την 1η Ιουλίου 2013 και υποβάλ-

λονται από συντονιστές με έδρα στην Κροατία είναι επίσης επιλέξιμες, εφ’ όσον ολοκληρωθεί ομαλά η 

διαδικασία ένταξης της Κροατίας στην Ε.Ε. 

✧ o όμιλος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν συνδικαιούχο που να συνδέεται με τον οπτικοακουστι-

κό τομέα και να έχει την έδρα του σε τρίτη χώρα (εκτός της Κροατίας και της Ελβετίας). 

* Εξαίρεση αποτελούν οι δράσεις κατάρτισης με  τη συμμετοχή φοιτητών/επαγγελματιών και εκπαιδευτικών από τρίτες χώρες σε

   κύκλους αρχικής και συνεχούς κατάρτισης που υποστηρίζει το πρόγραμμα MEDIA 2007.
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➤ Τα κριτήρια επιλογής των προτεινόμενων δράσεων είναι:  

✧ η ποιότητα του περιεχομένου της δραστηριότητας

✧ η διαχείριση του έργου

✧ η διεθνής και ευρωπαϊκή διάσταση και η προστιθέμενη αξία της δραστηριότητας

✧ ο αντίκτυπος των ενεργειών 

Η χρηματοδοτική υποστήριξη από την Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%, 60% ή 70% του συνολικού 

επιλέξιμου κόστους, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.

Για τις κατευθυντήριες γραμμές και τις φόρμες αίτησης: 

ec.europa.eu/culture/media/mundus/funding/index_en.htm

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ms Aviva SILVER

European Commission, Directorate – General for Education and Culture

Directorate D – Culture and media

Unit D3 – MEDIA programme and media literacy

Offi  ce MADO 18/68, 1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIËEL

➤  ➤  ➤  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
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➤  ➤  ➤  ΑΓΟΡΕΣ

4-5 Δεκεμβρίου 2012, Λιέγη, Βέλγιο

• Ολοκλήρωση αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2012 •

Η TWIST και η peacefulfi sh διοργανώνουν για δεύτερη φορά την αγορά συμπαραγωγών 3D Film Mart με την 

υποστήριξη του MEDIA. Η αγορά δέχεται σχέδια 3D, όπως ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα και εναλλακτικό 

περιεχόμενο, ώστε, μετά την τελικά επιλογή, να παρουσιαστούν σε ένα πάνελ χρηματοδοτών. Το πάνελ θα 

βραβεύσει το καλύτερο σχέδιο με ένα χρηματικό έπαθλο αξίας 3.000 ευρώ. Θα εξεταστούν επίσης αιτήσεις για 

σχέδια 2D που έχουν προοπτική να εξελιχθούν σε 3D.

Πάνω από 60 σχέδια περίπου κατατέθηκαν στη διοργάνωση της προηγούμενης χρονιάς, των οποίων ο συ-

νολικός προϋπολογισμός, σύμφωνα με τους διοργανωτές, κυμαινόταν γύρω στα 250 εκ. ευρώ. 

Ως αποτέλεσμα της υποστήριξης της ΕΕ, περίπου 90% των σχεδίων που θα επιλεγούν θα προέρχεται από 

ευρωπαϊκές εταιρίες παραγωγής.

Secretariat of 3D Stereo MEDIA

c/o Image&3D Europe

Avenue Constantin de Gerlache, 41

B - 4000 Liège, Belgium

T +32 (0)42336297, F +32 (0)42549798

www.3dstereomedia.eu - market@3dstereomedia.eu

17-20 Σεπτεμβρίου, Βαρκελώνη, Ισπανία

• Παράταση αιτήσεων έως: 2 Αυγούστου 2012 •

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συνδέσει τις εταιρίες παραγωγής που αναπτύσσουν ένα κινηματογραφικό σχέδιο 

με εξέχοντες ειδικούς του ψηφιακού μάρκετινγκ με σκοπό την προώθηση των ταινιών τους, μέσω masterclasses 

και ανάλυσης περιπτώσεων που θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των ταινιών τους.

Κατά τη διάρκεια του τετραήμερου συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν για να παρουσιάσουν 

την καμπάνια τους για το ψηφιακό μάρκετινγκ (pitching).

Ο νικητής θα κερδίσει μία καμπάνια αξίας 5.000 λιρών στο διαδίκτυο από την εταιρία Redberry Digital.

Carnaby House 37 Marshall St. London 

W1F 7EZ United Kingdom

www.divafi lms.co.uk - sheena@divafi lms.co.uk
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12-14 Οκτωβρίου, Σίτσες, Ισπανία

• Παράταση αιτήσεων έως: 31 Ιουλίου 2012 •

Στην αγορά ντοκιμαντέρ Medimed, που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Σίτσες της Καταλονίας, θα πραγματοποιη-

θούν φέτος ειδικά συνεδρία για την επιρροή των νέων μέσων στην παραγωγή ταινιών τεκμηρίωσης. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ανεξάρτητα ντοκιμαντέρ που ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη και τη νοτιοα-

νατολική Μεσόγειο το 2011-12 και σε νέα σχέδια που έχουν εξασφαλίσει το 25% της χρηματοδότησης τους.

International Association of Mediterranean 

Independent Producers (APIMED)

Sergi Dolade

www.medimed.org

info@apimed.org

 

27 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2012, Ουτρέχτη, Ολλανδία

• Παράταση αιτήσεων έως: 1 Αυγούστου 2012 •

Το πρόγραμμα θα φιλοξενήσει φέτος είκοσι ελπιδοφόρα σχέδια με δυνατότητες διεθνούς συμπαραγωγής, ενώ 

ο κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει το σχέδιο του σε μία επίλεκτη ομάδα κορυφαίων 

επαγγελματιών του κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών, διανομέων και χρηματοδοτών.

Netherlands Production Platform

P.O. Box 1581, 3500 BN Utrecht, The Netherlands

Vinkenburgstraat 19 bis, 3512 AA Utrecht, The Netherlands

T +31 (0)302303800, F +31 (0)302303801

www.fi lmfestival.nl/industry/hollandfi lmmeeting/npp

eva@fi lmfestival.nl

➤  ➤  ➤  ΑΓΟΡΕΣ
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15 - 17 Νοεμβρίου 2012, Παρίσι, Γαλλία

• Ολοκλήρωση αιτήσεων: 25 Σεπτεμβρίου 2012 •

Ένα ευρωπαϊκό σεμινάριο για τη ψηφιακή παραγωγή που απευθύνεται σε παραγωγούς, εκτελεστές παραγω-

γούς και υπεύθυνους αποπεράτωσης (post-production). Το σεμινάριο θα εξετάσει τη συνολική διαδικασία 

ολοκλήρωσης μίας ταινίας μυθοπλασίας ή ενός ντοκιμαντέρ, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα. Η διοργάνωση 

χωρίζεται σε τέσσερα μέρη:

α. εξέταση τριών περιπτώσεων με διαφορετικούς προϋπολογισμούς από πεπειραμένους παραγωγούς και

 άλλους επαγγελματίες του χώρου 

β. παρουσίαση επιλεγμένων σχεδίων των συμμετεχόντων και σχολιασμός από ειδικούς

γ. συζητήσεις για τη παραγωγή με 3D και τη ψηφιακή διανομή

δ. επεξήγηση τεχνικών λεπτομερειών για την παραγωγή

Sophie Bourdon

www.digiprodchallenge.net - sophie.bourdon@focal.ch

Τέλη Σεπτεμβρίου 2012, Βερολίνο, Γερμανία

Αρχές Δεκεμβρίου 2012, Λούντβιγκσμπουργκ, Γερμανία

• Υποβολή αιτήσεων έως: 2 Αυγούστου 2012 •

Το πρόγραμμα παρέχει διατομεακή, επαγγελματική ανάπτυξη σχεδίων για συγγραφείς και ομάδες δημιουρ-

γίας με στόχο την προσέλκυση κοινών παιδικής ηλικίας και οικογενειών. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να 

αναπτύξουν σχέδια για ταινίες μυθοπλασίας, τηλεοπτικές ταινίες ή σειρές, διαδραστικές εφαρμογές και σχέδια 

με τη χρησιμοποίηση όλων των οπτικοακουστικών μέσων (transmedia).

Primehouse GmbH

Kantstrasse 149 106 23 Berlin – DE

T +49 (0) 30 437272910

Carme Correa

www.primehouse.eu/4kids.html

p4k@primehouse.eu

➤  ➤  ➤  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
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Διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους

• Παράταση αιτήσεων έως: 1 Αυγούστου 2012 •

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας προσθέτει φέτος ένα εντελώς νέο τμή-

μα στο πρόγραμμα του, το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και καλεί να δηλώ-

σουν συμμετοχή σε αυτό όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει μια μικρού μήκους ταινία μέσα στους τελευταίους 12 

μήνες.

Για να συμμετάσχει κανείς στη διαδικασία επιλογής των ταινιών του φετινού Φεστιβάλ, αρκεί απλά να στείλει 

τη μικρού μήκους ταινία του στα γραφεία του Φεστιβάλ σε οποιοδήποτε φορμά (αναλογικό ή ψηφιακό). Τα 

κινηματογραφικά είδη που μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν έχουν περιορισμό και περιλαμβά-

νουν ταινίες μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης αλλά και ταινίες κινουμένων σχεδίων. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 

έχουν ήδη υποβληθεί περίπου εκατό αιτήσεις συμμετοχής ενώ ο τελικός νικητής θα κερδίσει το χρηματικό 

έπαθλο των 2.000 ευρώ.

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας

Μπενάκη 5, 15238 Χαλάνδρι, Τ 210 6061689

www.aiff .gr - oplakias@aiff .gr

Μουσική επένδυση ευρωπαϊκών ταινιών

• Υποβολή αιτήσεων έως: 15 Αυγούστου 2012 •

Ο οργανισμός Just Temptation αναζητεί ευρωπαϊκές ταινίες μυθοπλασίας ώστε να αναλάβει την πρωτότυπη 

μουσική επένδυσης τους (το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 5.000 έως 120.000 ευρώ), προσφέρο-

ντας παράλληλα υπηρεσίες ύψους 10.000 έως 30.000 ευρώ για την προώθηση της μουσικής της ταινίας. 

Ο προϋπολογισμός της ταινίας πρέπει να υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, να υπάρχει προπώληση σε μία 

από τις πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές περιοχές και να έχει εξασφαλιστεί τουλάχιστον το 50% της χρηματοδότησης 

της ταινίας.

Η ταινία μπορεί να είναι εμπορική, art house ή ταινία είδους, η μουσική να παίζει σημαντικό ρόλο στην ται-

νία, το σχέδιο να έχει προοπτικές διανομής και να βρίσκεται είτε στο τελευταίο στάδιο της προπαραγωγής, είτε 

στην παραγωγή, είτε στο αρχικό στάδιο της αποπεράτωσης.

Just Temptation

Τ +49 (0)30 488288567

www.just-temptation.com

vincent@just-temptation.com

➤  ➤  ➤  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Eπιμέλεια ύλης: Ηλίας Τασόπουλος

Σχεδιασμός: Kατερίνα Σταματοπούλου


