ОФИС
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА БЮРО „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ – БЪЛГАРИЯ
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16 подкрепени от МЕДИА филми на Берлинале 2020
70-ото издание на Международния филмов
фестивал в Берлин се проведе между 20 февруари и 1 март тази година. В рамките на програмата на фестивала 16 подкрепени от МЕДИА
филми бяха селектирани за участие.

Кадър от подкрепения от МЕДИА филм „Баща“ на режисьора Сърдан
Голубович, който спечели наградата на публиката на фестивала

Още за фестивала: на www.berlinale.de
Всичко за МЕДИА по време на Берлинале: https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europeanfilm-forum-berlinale-towards-greener-and-moresustainable-european-film-industry

Творческа Европа – МЕДИА присъства активно
по време на Европейск ия филмов пазар, предла
гайки възможност на всички, които се интересуват
от програмата и политиките на ЕС в областта на
културата и аудиовизията, да посетят специалния
щанд в Мартин Гропиус Бау, както и да участват
в поредното издание на Европейския филмов фо
рум. Тази година той бе на тема "Greener Pastures:
Towards a Sustainable Audiovisual Industry" и бе на
сочен към устойчивостта в аудиовизуалната ин
дустрия. Събитието представи и политическите
приоритети на Европейската комисия – от новия
план за действие за аудиовизията и желанието за
екологичност на индустрията, до технологичния су
веренитет и прозрачност на данните.

Панел на Европейския филмов форум

фотокредит: Франк Херман

24-ти международен филмов фестивал СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ
гости най-актуалните творби от световното и
българското кино.

Международният СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ (Sofia
International Film Festival), извоювал с годините признанието на световната кинообщност,
акредитиран от FIAPF и включен в класацията
на списание VARIETY сред 50-те топ-фестивала за киноиндустрията, представя пред вярната си публика и многобройните международни

Фестивалът се организира от Арт Фест, под патро
нажа на Столична община като е част от Календара
на културните събития на София за 2020 година, в
партньорство с Министерство на културата, Нацио
налния филмов център и Националния дворец на
...на стр. 2
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24-ти международен филмов фестивал СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ
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културата, с подкрепата на про
грама „Творческа Европа – МЕ
ДИА“ (Creative Europe – MEDIA)
на Европейския съюз, национал
ни и чуждестранни културни ин
ститути, спонсори, партньори и
приятели.
С традиционните си конкурси
за първи и втори игрален филм,
Балкански конкурс, български
късометражен филм, докумен
тален конкурс и програми, пред
ставящи широка панорама на
български и световни заглавия,
София филм фест привлича
вниманието на огромен брой
зрители и професионалисти.
И тази година специален акцент
върху многообразието на евро
пейското кино и европейските
ценности, е поставен с фокус
чрез Филмовата награда „ЛУКС“
на Европейският парламент.

На 24-тия София Филм Фест се
очакват над 300 чуждестранни
гости. Голяма част от тях идват
специално за 17-ото издание
на София Мийтингс, което по
традиция събира европейския
елит във филмовата индустрия.
Проектите за първи, втори и тре
ти игрални филми се представят
пред професионална публика

– филмови фондове и институ
ции, продуценти, дистрибутори,
разпространители, журналисти.
Родните и регионалните филми
се прожектират пред фестивал
ни селекционери и сейлс компа
нии.
Бюрото на програма „Творческа
Европа – МЕДИА“ ще организира
„Ден на отворените врати“ с
актуална информация и статис
тика за приключващия период на
Творческа Европа (2014–2020).

NB. В момента на редакционното приключване на броя
дойде информацията за отлагането на фестивала. Организаторите ще уведомят за новите дати на СФФ 2020

Бюлетинът се издава от
Бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА
– България
www.creativeeurope.bg

Офис МЕДИА
Национален филмов център
бул. „Дондуков“ 2А, ет. 8
София 1000
тел.: 02 915 08 25
info@mediadesk.bg
Камен Балкански, директор
Васил Николов, асистент

Офис КУЛТУРА
Министерство на културата
бул. „Ал. Стамболийски“ 17
София 1000
тел.: 02 940 09 33
culturedesk@creativeeurope.bg
Десислава Панчева,
адм. мениджър

Изразените в текстовете на бюлетина становища са на авторите и следователно
не могат да бъдат възприемани като официална позиция на Европейския съюз
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Участието на Обединеното кралство
в „Творческа Европа“ след Брекзит
На 31 януари 2020 г. Обединено
то кралство напусна ЕС.
В Споразумението за оттег
ляне става ясно, че организации от Обединеното кралство
могат да продължат да кандидатстват за финансиране от
Творческа Европа, докато настоящата програма приключи
през декември 2020 г.

Договорите, възложени по вре
ме или преди периода 31.01.2020
– 31.12.2020, ще обхванат цялото
изпълнение на проектите, вклю
чително и проекти, които про
дължават след 1 януари 2021 г.
През 2017 г. бе включена клауза
за Обединеното кралство в усло
вията за кандидатстване, която
се интерпретира като постигнато
споразумение между страните,

Четвърто издание на #EUFILMCONTEST
За четвърта поредна година подпрограма МЕДИА на програма Творческа Европа обявява началото на #euFilmContest.
Конкурсът е възможност за всички киномани да
проверят знанията си и да спечелят едно от 10 пъту
вания до филмовия фестивал в Кан тази година от
15 до 17 май, с поети разходи за път и настаняване.
Крайният срок за участие е 26 март 2020 г.
Можете да се включите в конкурса на:
https://wealllovestories.eu/filmcontest

МЕДИА щанд на "CineEurope" 2020
29-ото издание на "CineEurope" ще се проведе
от 22 до 25 юни 2020 г. в Барселона и се очаква
да събере над 3500 представители от индустрията.
За втори път програма „Творческа Европа – МЕ
ДИА“ ще организира щанд, на който участниците
могат да се акредитират безплатно и да се въз
ползват от други удобства.
Целта на щанда на програмата е да създаде подобри възможности за независимите европейски
продуценти и разпространители за достъп до меж
дународния аудиовизуален пазар.
Краен срок за кандидатстване: 15 април 2020 г.
За повече информация: www.media-stands.eu/
index.php/homepage/markets/cineeurope/
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следователно бенефициентите
не трябва да се притесняват от
спиране на финансирането им.
Статутът на Обединеното крал
ство като участваща държава през
този период се запазва, следова
телно кандидатите, които не са от
Обединеното кралство, могат да
включват филми от Обединеното
кралство в своите кандидатури
към подпрограмата МЕДИА.

ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА

Поглед върху възможностите за финансиране
Подпрограма МЕДИА на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА предоставя подкрепа за развитие, разпрос
транение и промоция на творби от филмовата и аудиовизуалната индустрии в Европейския съюз. Тя
подпомага проекти с европейски измерения и новите технологии; допринася за представянето на ев
ропейски филмови и аудио-визуални творби на пазари извън националните и европейските граници;
финансира тренинг.
Кандидатстването в програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА започва от регистрирането на Вашата компания/
организация на Funding and Tender opportunities на адрес https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register. За да се регистрирате в портала, е
нужно да следвате стъпките, които ще видите, след като кликнете върху Register.
Активни в момента са следните конкурсни предложения на ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА:
Покана

Подкрепа за:

№ на
поканата

Краен
срок

Развитие на
единични проекти

Европейски независими продуцентски компании,
които търсят подкрепа за развитието на един филмов проект

17/2019

12.05.2020

Телевизионно
програмиране

Производството и разпространението на Европейски телевизионни
програми с висок международен пазарен потенциал

20/2019

14.05.2020

Автоматична
подкрепа

Разпространители и търговски агенти, базирайки се на броя
закупени билети през изминалата година от нови европейски
(ненационални) филми

22/2019

08.09.2020
29.10.2020

Селективна
подкрепа

Модулът е насочен към търговски агенти, сключили договор за
разпространение с поне 7 дистрибутори, които да разпространяват
европейски (ненационални) филми на своята територия

21/2019

16.06.2020

Онлайн
разпространение

Онлайн разпространение на европейски аудиовизуални творби,
включително и проекти, които ползват нови модели на разпространение

23/2019

07.04.2020

Мрежи от
киносалони

Мрежи от киносалони, които имат интерес, програмират и
прожектират европейски филми

24/2019

28.05.2020

Филмови
фестивали

Европейски филмови фестивали, които включват в програмите си
поне 70% европейски филми от поне 15 страни членки на МЕДИА

26/2019

23.04.2020

За повече информация относно възможностите за финансиране: www.creativeeurope.bg

SUNNY SIDE OF THE DOC 2020
За 31-ви път в Ла Рошел, Фран
ция, между 22 и 25 юни 2020 го
дина, ще се проведе "Sunny Side
of the Doc".
Eдно от най-сериозните и голе
ми събития в света на докумен
талното кино. Пазар, място за
търсене на финансиране, обмен
на идеи, повече от 300 взема
щи решения професионалисти

(decision makers), теоретични
конференции, дискусии и незаме
ним каталог.
Краен срок за кандидатстване
с проекти за пичингите:
16 април 2020 г.
Повече информация можете
да намерите на:
www.sunnysideofthedoc.com/
call-for-projects/
4

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГОВИ ПРОГРАМИ,
ПОДКРЕПЕНИ ОТ
Всяка година подпрограма МЕДИА обявява подкрепените от нея тренингови програми, насочени към
професионалисти от аудиовизуалната индустрия. Условията, организацията и крайните срокове за кан
дидатстване в тези програми през 2019/2020 г. са представени подробно на английски език и са достъп
ни в интернет на адрес: www.creativeeurope.bg/media/training-individuals
Повечето от програмите предлагат стипендии за участници от България (крайните срокове за кан
дидатстване могат да бъдат променяни; моля, проверявайте информацията в сайтовете на всяка
програма).

SERIAL EYES 2020/2021

Serial Eyes е тренингова про
грама, насочена към сценаристи
на телевизионни сериали. Ор
ганизирана е от Deutsche Filmund Fernsehakademie Berlin, в
сътрудничество с London Film
School и The National Film School
of Denmark и е подкрепена от
програма Творческа Европа –
МЕДИА.
Програмата вече приема кан
дидатури за своето издание за
периода 2020–2021 г. Продъл
жителността на програмата е 9
месеца – от септември 2020 до
май 2021, в Берлин. Цел е обуче
нието на млади, скоро завършили
сценаристи. Програмата предла
га и стипендии, които покриват
таксата за участие.

на лидерски умения, организи
рана от National Film & Television
School (Англия) и подкрепена от
програма Творческа Европа –
МЕДИА.
Тази година ще се проведе 17ото издание програмата, като
локациите ще са Лондон и Лос
Анджелис. Обучението ще се
проведе в периода юни 2020 г.
до януари 2021 г. в рамките на
четири различни модула.
Търсят се 20 предприемачески
настроени и амбициозни проду
центи и ръководители (от всички
сфери – продажби, дистрибуция,
маркетинг, финанси, правни и въ
проси, развитие, производство,
постпродукция, специални ефек
ти), работещи в европейската
филмова индустрия, които искат
да повишат бизнес познанията
си, да разширят професионална
си мрежа и да развият лидерски
те си качества.
Организаторите предлагат огра
ничен брой стипендии.

Крайният срок за кандидатстване е 15 април 2020 г.
За повече информация и
кандидатстване: https://serialeyes.com/
***

INSIDE PICTURES 2020
Inside Pictures е една от воде
щите тренингови програми за
бизнес обучение и за развитие

DEVELOPING YOUR FILM
FESTIVAL 2020 (DYFF2020)
Тази подкрепена от Творческа
Европа – МЕДИА тренингова
програма е насочена към чле
новете на екипите на утвърдени
филмови фестивали от цял
свят.

За десета година DYFF има за
цел да помогне на участниците в
програмата да подобрят своите
бизнес умения, да разработят
творчески стратегии за изграж
дане на публика и увеличаване
на приходите, и възможност за
развиване на бъдещи сътрудни
чества.
Developing Your Film Festival
ще се проведе от 20 до 26 юли
2020 в рамките на New Horizons
International Film Festival в Пол
ша.
Организаторите предлагат сти
пендии за част от участниците.

Краен срок за кандидатстване: 22 март 2020 г.
За повече информация и
кандидатстване: http://insidepictures.com/
***
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Краен срок за кандидатстване: 24 април 2020 г.
За повече информация:
www.independentcinemaoffice.
org.uk/training/developingyour-film-festival-2020/

МЕЖДУНАРОДНИ ФОНДОВЕ ЗА КОПРОДУКЦИЯ 2020 –
ВЪЗМОЖНОСТИ И КРАЙНИ СРОКОВЕ
„Творческа Европа – МЕДИА“ понастоящем финансира пет различни фонда за копрдукции чрез
своята схема за подкрепа на фондове за копродукции.
Всеки подкрепен фонд има свои собствени цели, критерии за допустимост и процедура за кандидатстване, а заинтересованите продуценти следва да кандидастват директно към организацията, която управлява фонда.

IDFA Bertha Fund Europe
Фондът има за цел да насърчи
сътрудничеството между неза
висими европейски продуценти
и продуценти от развиващите се
страни.
В момента фондът приема кан
дидатури по своята схема за
финансиране на международни
копродукции.
Потенциалните
кандидати могат да са европейс
ки копродуценти на международ
ни документални филмови про
дукции. Te могат да получат до

40 000 евро за производството
на своя проект.
Краен срок за кандидатстване: 1 април 2020 г.
Други възможности за подкрепа,
които предлага Фондът са:
• "IBF Classic Production & Postproduction" с краен срок за
кандидатстване 10 юни 2020 г.
• "IBF Classic Project Development" с краен срок за кандидатстване 10 юни 2020 г.

Hubert Bals Fund (HBF)
Фондът е създаден от Между
народния филмов фестивал в
Ротердам и предоставя различни
възможности за подкрепа на про
екти в етапите на развитие, про
дукция и постпродукция.
Една от тези възможности е под
крепената от подпрограма МЕДИА
сесия за подкрепа на междуна
родни миноритарни копродукции.
Чрез тази схема "Hubert Bals
Fund" има за цел да насърчи ев
ропейските продуценти участва
щи като миноритарни копроду
центи в проекти на режисьори от
Африка, Азия, Латинска Америка,
Близкия изток и части от Източна
Европа.

Предлаганото финансиране е в
размер до 53 000 евро на проект.
Краен срок за кандидатстване: 1 април 2020 г.
Други възможности за подкрепа,
които предлага фондът са:
• "NFF+HBF Co-production
scheme" с краен срок за кандидатстване 30 март 2020 г.
• "Script and Project Development: Voices" с краен срок за
кандидатстване 1 април 2020 г.
• "Script and Project Development: Bright Future" с краен
срок за кандидатстване 1 август 2020 г.
• "NFF+HBF Co-production
scheme" с краен срок за
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кандидатстване 5 октомври
2020 г.
• "Dutch Post-production
Awards" – есента на 2020 г.
(TBA)

ACM Distribution
"ACM Distribution" е част от фон
да "Aide aux Cinémas du Monde"
и е разработен с цел подкрепа на
популяризирането и разпростра
нението на филми, копродуцира
ни с неевропейски държави.
Схемата е отворена за копродук
ции между държави, участващи
в подпрограма МЕДИА и такива,
които не участват, като се спазва
процентното правило за участие.
Участието на копродуцента на
МЕДИА трябва да бъде между

25% и 70% за игрални и анима
ционни пълнометражни филми,
а за документални между 20% и
70%.
Нивото на безвъзмездни сред
ства не може да надвишава
60000 евро на проект и 15000
евро за разпросртранение в една
държава.
Крайният срок за кандидатст
ване: конкурсът за 2020 все
още не е отворен (TBA)

Фондове на Torino Film Lab
TFL Audience Design Fund
Фондът има за цел да подкрепи
иновативни подходи за развитие
на публиката и стратегии за попу
ляризиране, специално разрабо
тени за конкретния проект.
Освен финансовата подкрепа,
фондът предоставя консултации
с експертите от TFL, за да под
помогне изпълнението на промо
ционални стратегии.
През 2020 г. ще бъдат отпуснати
3 грантови плащания от по 45 000
евро на продуценти, които пред
ставят отговарящ на условията
филмов проект, който предстои
да бъде пуснат в разпростране
ние в 3 страни до 30 май 2022 г.

Краен срок за кандидатстване:
15 юни 2020 г.
TFL Co-Production Fund
Фондът за копродукции на TFL
подкрепя копродукции между ев
ропейски продуценти и между
народни копродуценти. Фондът
се фокусира върху опитни режи
сьори, които имат поне 3 развити
проекта. Кандидатът трябва да е
продуцент със седалище в една
от страните, участващи в под
програмата МЕДИА.
Един грант за копродукция в
размер на 50 000 евро ще бъде
отпуснат на избраната проду
центска компания.
Краен срок за кандидатстване:
28 април 2020 г.

World Cinema Fund Europe
Проектите, допустими за фи
нансиране, трябва да се занима
ват с културната идентичност
на техните региони/държави и
да допринасят за развитието на
съответната местна филмова
индустрия.

За да е допустим за участие,
проектът трябва да бъде копро
дуциран с европейски партньор
от една от страните, участващи в
подпрограмата МЕДИА.
Краен срок за кандидатстване:
очаква се.
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Други възможности за подкрепа,
които предлага фондът са:
• Production support
• TFL Co-Production Award

ЕВРОПЕЙСКИ ФИЛМИ, РАЗПРОСТРАНЕНИ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА С ПОДКРЕПАТА НА

Филмите се разпространяват в България от: 6А MEDIA Entertainment, Euro films, Art fest
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