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МЕДИА на 72-рия фестивал БЕРЛИНАЛЕ
Традиционно Програма Твор-

ческа Европа МЕДИА бе пред-
ставена по време на БЕРЛИ-
НАЛЕ – 72-рия международен 
филмов фестивал в Берлин, 
който се състоя от 10 до 20 
февруари 2022 година.

За съжаление, поради отмяна-
та на физическия „Европейски 
филмов пазар“ (EFM), позна-
тият и обичан щанд на МЕДИА 
бе заменен с виртуален, както 
и Европейският филмов форум 
(ЕФФ) – мястото за диалог между 
Европейската комисия и профе-
сионалистите от аудиовизуалния 
сектор. Основната тема на дис-
кусията на ЕФФ бе поставянето 
на фокус върху трансграничното 
коопериране за постигане на не-
утрална климат среда на фил-
мовата индустрия. Събитието се 
проведе на 14 февруари. 

Колеги от Изпълнителната аген-
ция „Образование и култура“ 
представиха промените в схеми-
те за подкрепа на развитието на 
филмови проекти.

7 филма, подкрепени от МЕДИА, 
намериха място в престижните 
програмни селекции на Берлина-
ле, между тях 2 в състезанието за 
Златна мечка:

Конкурс
• Alcarràs, by Carla Simón
• Everything Will Be Ok, by Rithy Panh

Панорама
• Viens je t’emmène, by Alain Gui-

raudie
• Nelly & Nadine, by Magnus Gertten
• Dreaming Walls, by Amélie van 

Elmbt and Maya Duverdierhave

Генерация Берлинале 
• Knor, by Mascha Halberstad

Берлинале серии
• Suspicion, by Michael Blaško

Най-щастливи при обявяване-
то на наградите бяха авторите и 
участниците в испанския филм 
„Алкарас“, които спечелиха най-
голямата награда на фестивала 
– Златната мечка. Журито тази 
година бе водено от родения в 
Ин дия американски режисьор М. 
Найт Ша я малан („Шесто чувст-
во“). Разположен в Каталуния, 
„Ал карас“ следва историята на 
клана Соле – голямо, сплоте-
но семейство, което прекарва 
летата си в бране на праскови 
в овощната си градина в малко 
селце. Но когато са заплашени 
от изгонване заради нови чужди 
планове за земята, според които 
прасковите ще бъдат изсечени, 
а на тяхно място – поставени 
слънчеви панели. Това е причина 
членовете на семейството да 
се отдалечат.

Подкрепата на МЕДИА можеше 
да бъде видяна и в още три ини-
циативи по време на фестивала:

Berlinale Co-Production Market
Петдневно събитие за около 600 

продуценти, агенти по продажби-
те, телевизии и финансиращи 
организации, активни в междуна-
родните копродукции.

Berlinale Talents
Годишна среща на над 200 млади 

творци с включени мастер-класо-
ве, дискусии, различни събития от 
професионален интерес. Berlinale 
Talents е подкрепено в рамките на  
конкурса на МЕДИА „Тренинг“.

European Shooting Stars
10 обещаващи и млади европей-

ски актьори и актриси всяка годи-
на стават част от тази престижна 
инициатива, която ги представя 
на световната сцена и е органи-
зирана от Европейската филмова 
промоция (EFP) подкрепена от 
МЕДИА чрез схемата за „Достъп 
до пазари“.

Брой  2
март 2022
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Нови конкурси на подпрограма

Програма Творческа Европа на ЕС разполага с 
2,44 млрд. евро през програмния период 2021–
2027 г. Тази сума е насочена към подкрепата на 
проекти, които целят достигане до нови публи-
ки, насърчаване на обмена на умения, знания и 
укрепване на капацитета на културните и твор-
ческите организации.
Със своите три подпрограми (Култура, МЕДИА и 
Междусекторно направление) Творческа Европа 
има за цел да засили артистичното и културното 
сътрудничество на европейско ниво, да насърчи 
на конкурентоспособността, иновациите и устой-
чивостта на европейския аудиовизуален сектор, 
да насърчи междусекторните иновационни и 
съвместни действия, включително подкрепа за 
медийна грамотност, независима и плуралистич-
на медийна среда за новини. 
Възможностите за финансиране на програмата 
представляват продължение или изменение на 
мнозинството предишни конкурси.

Настоящите конкурси на програмата са: 
• Европейско филмово разпространение;
• Пътуващи филми;
• Мрежи от европейски фестивали;
• Развитие на пакет от проекти;
• Мини пакет за развитие;
• Co-development;
• Развитие на видеоигри и 
VR/AR съдържание;

• Телевизионно и онлайн съдържание;
• МЕДИА 360°;
• Иновативани инструменти и 
бизнес модели;

• Насърчаване на европейски медийни 
таланти и умения (тренинг);

• Пазари и работа в мрежи.

стр. 3–12 в този брой на бюлетина   >>

Как да кандидатствате 
и кои са необходимите документи?

Новите кандидати първо трябва да получат своя 
PIC (Participant Identifi cation Code) – идентификацио-
нен код на участника, като регистрират свой акаунт 
в EU LOGIN и въведат информация за компанията 
във „Funding and Tenders Portal“.

Кои са допустимите страни?
Съгласно изискванията за допустимост на програ-

мата, като допустима страна се дефинира:

• Страна, участваща в Програма Творческа Европа;

• Държава членка на ЕС (вкл. отвъдморските тери-
тории);

• Държави извън ЕС – част от европейското икономи-
ческо пространство (ЕИП), държави, присъединени 
към Програма Творческа Европа или държави в 
процес на преговори за присъединяване, при които 
присъединяването ще влезе в сила преди подпис-
ването на договора за финансиране;

• Регистрирани в страна, участваща в подпрограма 
МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани 
от лица, чиято националност е от тези страни.

 Официалните публика-
ции на конкурсите по под-
програма МЕДИА във „Fun d-
ing & tenders“ портала мо же те 
да намерите тук:
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Пътуващи филми
Какво финансира конкурсът?
Конкурсът подкрепя международни продажби и 

разпространение на ненационални аудиовизуални 
европейски творби на всякакви платформи (на екран, 
онлайн и т.н.), насочени към малки и големи продук-
ции. Включително чрез координирани разпространи-
телски стратегии в няколко държави и насърчаване 
на субтитрирането, дублажа и по възможност аудио-
описателния превод.

Дейностите по този конкурс имат за цел да насърчат 
широкото разпространение на нови, съвременни, 
ненационални европейски филми, чрез подкрепа за 
търговски агенти и разпространители, които да инвес-
тират в промоция и разпространителски кампании.

Кои са допустимите кандидати?
Допустимите кандидати (бенефициери и свързани с 

проекта компании) трябва да отговарят на следните 
условия:

1. Да бъдат европейски търговски агенти – такива 
са компании, действащи като посредници на про-
дуцента. Те следва да са специализирани в тър-
говската експлоатация на филми, чрез маркетинг и 
лицензиране на филми към дистрибутори или други 
крайни купувачи от чужди страни. Те трябва да бъ-
дат упълномощени от продуцентите на съответните 
филми, чрез сключени договори отстъпени права 

за международна продажба най-малко в 15 страни, 
участващи в МЕДИА;

2. Да бъдат юридически лица, регистрирани в една 
от допустимите страни.

За какви суми може да се кандидатства?
Наличният бюджет на конкурса е 16 000 000 евро.
Предвижда се не повече от 25% от средствата в 

този бюджет да бъдат използвани за разпростране-
нието на филми с продуцентски бюджет над 10 000 
000 евро.

Грантовете по конкурса представляват бюджетно 
базирани суми, т.нар. „Budget based sums“ и достигат 
до 90% от допустимите разходи по проекта.

Крайни срокове за кандидатстване: 
15 март 2022 г. / 5 юли 2022 г.

Какво финансира конкурсът?
Цел на конкурса е увеличаването на интереса на 

публиката към ненационално европейско аудиови-
зуално съдържание и насърчаване на разпростра-
нението и видимостта на ненационално европейско 
аудиовизуално съдържание.

 Подкрепата по конкурса е насочена към осъщест-
вяването на съвместни дейности между европейски 
аудиовизуални фестивали, насочени към повишава-
не на интереса на публиката към ненационално ев-
ропейско аудиовизуално съдържание и насърчаване 
на разпространението и видимостта му.

Кои са допустимите кандидати и дейности?
Съгласно условията за допустимост, кандидатства-

щите фестивали трябва да отговарят на следните 
условия:
• Програмират аудиовизуални произведения, които 

се прожектират пред широка публика, както и пред 
акредитирани международни професионалисти в 
областта на аудиовизията и пресата;

• Имат ясна процедура за куриране, регулиране и 
подбор;

• Провеждат се за определен период от време, в 
предварително определен град;

• 50% от програмирането на фестивала трябва е 
съставено от ненационални аудиовизуални про-
изведения от страни, участващи в подпрограма 
„МЕДИА“, като също така тези произведения трябва 
да идват от поне 15 от тези държави, включително 
такива с нисък производствен капацитет;

• Да бъдат юридически лица, регистрирани в една от 
допустимите страни.
 Допустимите дейности на мрежата са тези, които 

се отнасят до:
• Координирани и съвместни дейности, насочени към 

разширяване и развитие на публиката и интереса 
към европейски филми и аудиовизуални произве-
дения;

• Координиране на членовете на мрежата и дейност-
ите, свързани с нейното устойчиво и структурирано 
развитие (например съвместни събития; споделяне 
на ноу-хау и информация; комуникация между чле-
новете);

Мрежи от европейски фестивали

...на стр. 4
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• Координирани и съвместни дейности, насърчаващи 
устойчиви и екологично отговорни практики;

• Подкрепа за аудиовизуални фестивали, провежда-
щи се в участващите в МЕДИА страни.
За какви суми може да се кандидатства?
Наличният бюджет на конкурса е 5 000 000 евро.
Съфинансирането от страна на програмата е 

фиксирано на 90% от допустимите разходи.
Програма „Творческа Европа“ запазва правото си 

да не отпуска всички налични средства по конкурса, 
в зависимост от получените предложения и резул-
татите от оценката.

...от стр. 3

Краен срок за кандидатстване: 7 април 2022 г.

Какво финансира конкурсът?
Целта на конкурса е да насърчи конкурентоспосо-

бността на европейските независими продуцентски 
компании и да увеличи тяхната икономическа тежест 
на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитетът на 
аудиовизуалните продуценти в разработването на 
проекти с търговски потенциал за разпространение 
в цяла Европа и извън нея, както и да улесни евро-
пейската и международната копродукция.

Кои са допустимите кандидати и дейности?
Кандидатстващите компании трябва да бъдат не-

зависими европейски аудиовизуални продуцентски 
компании, които могат докажат, че са произвели и 
разпространили международно в поне три страни 
поне две свои продукции от 2015 г. насам. Те трябва 
да бъдат юридически лица, регистрирани в една от 
допустимите страни.

Дейностите, които конкурсът подкрепя са свързани 
с развитието на пакет от 3 до 5 аудиовизуални про-
изведения (игрален филм, анимация, документален 
филм).

Произведенията трябва да бъда предназначени за 
кино показ, телевизионно излъчване или търговска 
експлоатация на цифрови платформи или мулти-
платформена среда в следните категории: анима-
ция, творчески документален филм или измислица. 
Възможно е добавянето на късометражен филм 
(поне 20 мин.) на млад режисьор в началото на своя 
професионален път.

Специално внимание ще бъде обърнато на канди-
датурите, включили адекватни стратегии за осигуря-
ване на по-устойчива и по-екосъобразна индустрия 
и за осигуряване на баланс между половете.

За какви суми може да се кандидатства?
Наличният бюджет на конкурса е 18 000 000 евро.

Развитие на пакет от проекти
Грантовете по конкурса представляват фиксирани 

суми, т.нар. „Lump sums“ и са със следните пара-
метри:
• Пълнометражен анимационен филм: 55 000 евро;
• Анимационен сериал: 60 000 евро;
• Пълнометражен документален филм: 30 000 евро;
• Документална поредица: 35 000 евро;
• Пълнометражен игрален филм с производствен 

бюджет под или равен на 5 милиона евро: 45 000 
евро;

• Пълнометражен игрален филм с производствен 
бюджет над 5 милиона евро: 60 000 евро;

• Игрален сериал с производствен бюджет под или 
равен на 5 милиона евро: 55 000 евро;

• Игрален сериал с производствен бюджет над 5 ми-
лиона, но по-малък или равен на 20 милиона евро: 
75 000 евро;

• Игрален сериал с производствен бюджет над 20 
милиона евро: 100 000 евро;

• Късометражен филм: 10 000 евро.

Краен срок за кандидатстване: 27 април 2022 г.
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Какво финансира конкурсът?
Цел на подкрепата за телевизионно и онлайн 

съдържание е да увеличи капацитетa на аудиовизу-
алните продуценти посредством подкрепа за произ-
водството на проекти с потенциал за международно 
разпространение, както и улесняване на европейски-
те и международни копродукции в телевизионния и 
онлайн сектор.

Конкурсът за телевизионно и онлайн съдържание 
има за цел да финансира произведения (игрални 
филми, анимация и документални филми), предназ-
начени за линейно и нелинейно излъчване, които 
включват:
• Сътрудничество между оператори от различни 

страни, участващи в подпрограма МЕДИА;
• Висока творческа / артистична стойност и широк 

трансграничен потенциал за разпространение, 
способен да достигне до публиката на европейско 
и международно ниво;

• Иновативни аспекти по отношение на съдържание-
то и финансирането, които да показват ясна връзка 
с предвидените стратегии за разпространение.
Кои са допустимите кандидати и дейности?
За да отговарят на условията за допустимост, кан-

дидатите трябва да бъдат продуцентски компании, 
установени в една от допустимите страни и да бъдат 
притежавани пряко или с мажоритарно участие от 
граждани на тези страни.

Допустимите дейности по конкурса са такива, които 
се отнасят до производството на творби, предвидени 
за телевизионно и онлайн разпространение, които 
са:
• игрални филми (пълнометражни или сериали) с 

обща продължителност от минимум 90 минути;
• анимационни филми (пълнометражни или сериали) 

с обща продължителност от минимум 24 минути;
• творчески документални филми (пълнометражни 

или сериали) с минимална обща продължителност 
50 минути.
Кандидатурата по този конкурс трябва да бъде по-

дадено най-късно в деня на започване на снимките. 
(или начало на анимация за анимационни проекти).

Творбата трябва да бъде произведена със значи-
телното участие на професионалисти, граждани и/
или жители на страни, участващи в подпрограма 
МЕДИА. (в.ж. стр.12 от ръководството).

Творбата трябва да включва участието на най-
малко две компании, осъществяващи онлайн или 
телевизионнен показ (broadcasting company) от 
две различни държави, участващи в подпрограма 
МЕДИА.

Телевизионно и онлайн съдържание
Най-малко 40% от финансирането на общия прогно-

зен производствен бюджет трябва да бъде гаранти-
рано от източници на финансиране от трети страни.

Най-малко 50% от общото очаквано финансиране 
трябва да идва от страни, участващи в подпрограма 
МЕДИА.

За какви суми може да се кандидатства?
Наличният бюджет на конкурса е 22 000 000 евро.
 Грантовете по конкурса представляват фиксирани 

суми, т.нар. „Lump sums“. Сумата ще бъде определе-
на от предоставящия орган въз основа на прогнозния 
бюджет на проекта и максимален процент на съфи-
нансиране в размер 20%.

Максималните размери на гранта възлизат на:
• За документални проекти максималният размер на 

финансирането е 300 000 евро;
• За анимационни проекти максималният размер на 

финансирането е 500 000 евро;
• За игрални проекти максималният размер на фи-

нансирането е:
- 500 000 евро, ако допустимият производствен 
бюджет е под 10 милиона евро;
- 1 млн. евро, ако допустимият производствен 
бюджет е между 10 и 20 млн. евро;
- 2 млн. евро, ако допустимият производствен 
бюджет е над 20 милиона евро.

Крайни срокове за кандидатстване: 
5 април 2022 г. / 27 септември 2022 г.
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Какво финансира конкурсът?
Цел на конкурса е да насърчи развитието на таланти, 

компетентност и умения; да стимулира на трансгранич-
ното сътрудничество, мобилност и иновации при произ-
водството на европейски аудиовизуални произведения, 
като се подкрепи сътрудничеството между държавите 
членки с различен аудиовизуален капацитет.

 Кои са допустимите кандидати и дейности?
Кандидатите трябва да бъдат юридически лица, 

регистрирани в една от допустимите страни.

Проектите трябва да обхващат дейности в поне два 
от следните сегменти:

1. Дейности, обхващащи направление „Талант и уме-
ния“ на програмата. Дейностите могат да бъдат кур-
сове за обучение, менторски програми, иновативни 
методи на преподаване, наставничество и коучинг, 
като се използват най-новите цифрови технологии, 
със силен акцент върху електронното обучение 
предоставянето и създаването на онлайн курсове, 
както и имплементиране на зелени инструменти в 
аудиовизуалния сектор;

2. Дейности, попадащи в рамките на направление 
„Пазари и работа в мрежа“ на програмата. Целта 
е да се насърчи обменът между представители 
на бизнеса (B2B) в аудиовизуалния сектор, по-
специално засилено участие на страните с нисък 
производствен капацитет (LCC) група А и Б (каквато 
е България), чрез улесняване на достъпа до физи-
чески и онлайн пазари;

3. Подкрепа за международна копродукция (между 
компания, базирана в страна, участваща в под-
програма МЕДИА и компания, базирана в страна, 
която не участва в подпрограма МЕДИА);

4. Дейности, обхващащи подкрепата за развитието 
и/или разпространението на „Иновативни ин-
струменти и бизнес модели“, с цел повишаване 
на достъпността, видимостта и аудиторията на 
европейските произведения в дигиталната ера и/
или да допринесат за увеличаване на конкурен-
тоспособността и процеса на екологизиране на 
европейската аудиовизуална индустрия;

5. Дейности насочени към публиката, осигуряващи 
механизми за общоевропейско сътрудничество с цел 
стимулиране на интереса и повишаване на познанията 
на публиката към европейските филми, включително 
специфични програми за филмовото наследство.

При покриване на тези изисквания, проектите могат 
да въведат и други дейности в съответствие с целите 
на конкурса. Приоритет ще бъде даден на „бизнес 

МЕДИА 360°
към бизнес“ (B2B) дейности. „Бизнес-към-потребител“ 
(B2C) дейности (дейности насочени към публиката, 
различни от тези, обхванати от конкурса „Мрежи от 
европейски фестивали“) не са приоритет, но биха 
могли да бъдат част от приложението само, ако са 
добре интегрирани в глобалната стратегия на дейст-
вието и ясно показват своите добавената стойност.

 Кандидатурите трябва да представят подходящи 
стратегии за осигуряване на устойчивост, защита на 
околната среда и да гарантира баланс между полове-
те, приобщаване, инклузивност и представителност.

За какви суми може да се кандидатства?
Наличният бюджет на конкурса е 20 000 000 евро.

Бюджет на проекта (максимален размер на безвъз-
мездната помощ) е без ограничение. Максималният 
процент съфинансиране по конкурса е 70%. Отпус-
натата безвъзмездна помощ може да е по-ниска от 
исканата сума.

Програма „Творческа Европа“ запазва правото си 
да не отпуска всички налични средства по конкурса, 
в зависимост от получените предложения и резул-
татите от оценката.

Краен срок за кандидатстване: 
12 април 2022 г.
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Какво финансира конкурсът?
Цел на конкурса „Развитие на видеоигри и VR/

AR съдържание“ е да се увеличи капацитетът на 
европейските производители на видеоигри, XR 
студия и аудиовизуални продуцентски компании 
за разработване на видеоигри и интерактивни 
потапящи изживявания (VR/AR) с потенциал да 
достигнат до международна публика. 

Подкрепата също има за цел да подобри конку-
рентоспособността на европейската индустрия 
за видеоигри и други компании, произвеждащи 
интерактивно съдържание, чрез подпомагане на 
запазването на интелектуалната собственост от 
европейските разработчици.

Кои са допустимите кандидати и дейности?
Кандидатите трябва да бъдат юридически лица и 

да са регистрирани в една от допустимите страни 
по подпрограма МЕДИА. 

Те трябва да бъдат притежавани пряко или с 
мажоритарно участие от граждани на тези страни.

Кандидатите трябва да бъдат европейски ком-
пании за производство на видеоигри, XR студия 
или аудиовизуални продуцентски компании, които 
могат докажат, че са произвели наративна видео-
игра или VR/AR изживяване, които да са търговски 
разпространени между 01.01.2019 и крайния срок 
на кандидатстване по конкурса. 

Проекти, чието производство/развитие е извър-
шено като подизпълнител не са допустими.

Конкурсът предоставя подкрепа за дейности от 
фазата на развитие на видеоигри, както и на ин-
терактивно съдържание (VR/AR). 

Под „фаза на развитие“ се разбират дейностите от 
първоначалната идея до производството на първия 
прототип, годен за игра или първата пробна версия.

Проектите трябва да бъдат наративни, разказва-
щи история, за да се считат за такива – историята 
трябва да бъде разказана/показана през цялата 
игра/интер активно преживяване.

Творбата трябва да бъде предназначена за про-
изводство и впоследствие търговска 
експлоатация, без значение от полз-
ваната платформа.

Кандидатите трябва да представят 
подходящи стратегии, за осигурява-
не на по-устойчива и по-зачитаща 
околната среда индустрия, както и 
да гарантират баланс между поло-
вете, приобщаване, разнообразие и 
представителност.

За какви суми може да се канди-
датства?
Наличният бюджет на конкурса е 

6 000 000 евро .

Максималният размер на безвъз-
мездната помощ на проект е в раз-
мер на 150 000 евро. 

Съфинансирането по проекта може 
да бъде в размер до 50% от допус-
тимите разходи.

Краен срок за кандидатстване: 
12 април 2022 г.

Развитие на видеоигри 
и VR/AR съдържание
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Какво финансира конкурсът?
Целта на конкурса е да насърчи професионалното 

развитие на таланти и умения в аудиовизуалния 
сектор. Цели на конкурса са и укрепването на ка-
пацитета на аудиовизуалните професионалисти, 
тяхната адаптация към нови творчески процеси и 
нови бизнес модели с оглед максимално използване 
на възможностите на цифровите иновации по цялата 
верига на стойността.

Дейностите, подкрепяни от конкурса, могат да бъ-
дат обучителни курсове, и/или менторски програми, 
базирани на иновативни методи на обучение, пре-
подаване, наставничество и коучинг, използващи 
най-новите цифрови технологии. Формата на тяхното 
провеждане може да бъде както физически така и 
онлайн.

Кои са допустимите кандидати и дейности?
Кандидатите трябва да бъдат юридически лица и 

да са регистрирани в една от допустимите страни по 
подпрограма МЕДИА. Те трябва да бъдат притежа-
вани пряко или с мажоритарно участие от граждани 
на тези страни.

Допустимите дейности трябва да бъдат свър-
зани с:
• Маркетинг, промоция и нови начини на разпростра-

нение и експлоатация, насочени към придобиване 
на дигитални умения и възприемане на цифрови 
инструменти и технологии;

• Обучителни дейности по финансово и търговско 
управление, с оглед подобряване на капацитета за 
достъп до инвестиции, управление и разработване 
на нови бизнес модели;

• Обучения, насочени към развитие, производство 
и постпродукция на аудиовизуални произведения, 
включително иновативно разказване на истории;

• Насърчаване на предприемачеството в сектора;

• Екологизиране на аудиовизуалната индустрия, по-
специално обучение на зелени консултанти, с цел 
насърчаване на устойчиви практики в цялата верига 
на стойността.
За какви суми може да се кандидатства?
Наличният бюджет на конкурса е 20 366 966 евро.
Грантовете по конкурса представляват бюджетно 

базирани суми, т.нар. „Budget based sums“ и достигат 
до 80% от допустимите разходи по проекта.

Продължителността на проекта не бива да надви-
шава 36 месеца (възможно е удължаване на този 
период единствено при доказани причини и с под-
писване на анекс към договора).

Краен срок за кандидатстване: 4 май 2022 г.

Насърчаване на европейски медийни таланти 
и умения (тренинг)

Какво финансира конкурсът?
Конкурсът има за цел да насърчи и подкрепи по-

широкото транснационално разпространение на 
нови европейски филми, посредством финансова 
подкрепа за дистрибуторски компании.

Конкурсът за подкрепа на разпространители 
действа в две фази:
1. Генериране на потенциален фонд, който ще се 

формира на база на представянето на компанията 

на европейския пазар;
2. Реинвестиране – генерираният фонд се реинвес-

тира в:
• участие в копродукция;
• придобиване на права за разпространение, напри-

мер чрез минимални гаранции;
• промоция, маркетинг и реклама.

Кои са допустимите кандидати и дейности?
Кандидатите трябва да бъдат юридически лица и 

Европейско филмово разпространение
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да са регистрирани в една от допустимите страни по 
подпрограма МЕДИА. Те трябва да бъдат притежа-
вани пряко или с мажоритарно участие от граждани 
на тези страни.

Допустимите кандидати трябва да бъдат евро-
пейски кино/театрални разпространители, които 
дистрибутират ненационални европейски филми с 
цел търговска експлоатация. Те следва да бъдат при-
тежател на правата за разпространение на филма в 
дадената страна.

Допустимите филми следва да отговарят на 
следните критерии:
• Да бъде игрален, документален или анимационен 

филм с минимална дължина 60 минути;
• Tрябва да има първото си авторско право, устано-

вено най-рано през 2015 г.;
• Не трябва да се състои от алтернативно съдър-

жание (опери, концерти, представления и т.н.), 
реклама, порнографски или расистки материали 
или пропагандиране на насилие;

• Трябва да има мажоритарно продуцентско участие, 
идващо от страни, които участват в подпрограма МЕ-
ДИА. Най-малко 50% от бюджета на филма следва 
да идва от страни, участващи в подпрограма МЕДИА;

• Да има значително участие в производството на 
творбата на граждани от страни, участващи в 
подпрограма МЕДИА (вж. стр. 11 и 12 от ръковод-
ството: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/
call-fi che_crea-media-2022-fi lmdist_en.pdf).

За какви суми може да се кандидатства?
Наличният бюджет на конкурса е 33 000 000 евро.
Максималният размер на безвъзмездната помощ 

е 1 000 000 евро. Отпуснатата безвъзмездна помощ 
може да е по-ниска от исканата сума. Максималният 
процент съфинансиране по конкурса е 70%.

Краен срок за кандидатстване: 5 април 2022 г.

Какво финансира конкурсът?
Конкурсът подкрепя съвместното развитие на 

адиовизуални творби (игрални филми, сериали, 
документални филми, анимация) от поне двама 
независими европейски продуцентски компании.

Целта на подкрепата в този конкурс е да се насърчи 
сътрудничеството между европейски продуцентски 
компании, които развиват проекти със силен меж-
дународен търговски потенциал. Конкурсът цели и 
развитието на таланти, компетентност и умения, 
стимулиране на трансграничното сътрудничество, 
мобилност и иновации при развитието и производ-
ството на европейски аудиовизуални произведения, 
посредством насърчаване на сътрудничеството 
между държавите членки с различен аудиовизуален 
производствен капацитет.

Кои са допустимите кандидати и дейности?
Кандидатите трябва да бъдат юридически лица и 

да са регистрирани в една от допустимите страни по 

подпрограма МЕДИА. Те трябва да бъдат притежа-
вани пряко или с мажоритарно участие от граждани 
на тези страни.

Координаторът на проекта (проектният лидер) 
трябва да бъде независима европейска аудиови-
зуална продуцентска компания, която е произвела 
и разпространила международно в поне три страни 
поне една своя продукция от 2015 г. насам.

Програма Творческа Европа МЕДИА публикува 
годишно конкурси (покана за представяне на про-
екти) за Пакетно финансиране, Мини пакетно фи-
нансиране и Co-Development. Кандидатите могат да 
представят само един проект в един от изброените 
конкурси. Съществува възможност компании, които 
вече са кандидатствали по някои от гореизброените 
конкурси да кандидатстват като партньор по проект 
за конкурса за Co-Development.

Co-development

...на стр. 10
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Какво финансира конкурсът?
Целта на конкурса е да насърчи конкурентоспосо-

бността на европейските независими продуцентски 
компании и да увеличи тяхната икономическа тежест 
на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитета на 
аудиовизуалните продуценти в развитието на проекти 
с потенциал за разпространение в цяла Европа и 
извън нея, както и да улесни европейската и между-
народната копродукция.

Предоставяната подкрепа е насочена към неза-
висими европейски продуцентски компании, които 
могат да развият от 2 до 3 аудиовизуални произ-
ведения (игрални филми, анимация, документални 
филми). Подкрепата има за цел да позволи на про-
изводствените компании да намалят рисковете и да 
увеличат капацитета си за привличане и задържане 
на таланти.

Кои са допустимите кандидати и дейности?
Кандидатите трябва да бъдат юридически лица и 

да са регистрирани в една от допустимите страни по 
подпрограма МЕДИА. Те трябва да бъдат притежа-
вани пряко или с мажоритарно участие от граждани 
на тези страни.

Те трябва да бъдат независими европейски аудиови-
зуални продуцентски компании, които могат докажат, че 
са произвели и разпространили международно в поне 
три страни поне една своя продукция от 2015 г. насам.

Програма Творческа Европа МЕДИА публикува го-
дишно конкурси (покана за представяне на проекти) 
за Пакетно финансиране, Мини пакетно финансиране 
и Co-Development. Кандидатите могат да представят 
само един проект в един от изброените конкурси. 
Възможно е една и съща компания да участва като 
партньор в проект в конкурса за Co-Development.

Мини пакет за развитие

 Дейностите, които ще бъдат подкрепени от кон-
курса са:

• Дейности по съвместното развитие на аудиови-
зуални проекти – игрални филми, анимационни 
филми или документални филми;

• Проектът трябва да е предназначен за търговско 
разпространение – кино показ, телевизионно из-
лъчване или разпространение в дигитални плат-
форми/мултиплатформи;

• Проектът трябва да бъде съвместно развит 
(co-developed) между минимум две независими 
европейски продуцентски компании, подписали 
договор за съвместно развитие, уточняващ ясно 
разпределението на дейностите и общата работа 
в творческия процес;

• Специално внимание ще бъде обърнато на канди-
датурите, включили адекватни стратегии за оси-
гуряване на по-устойчива 
и по-екосъобразна индус-
трия и за осигуряване на 
баланс между половете, 
инклузвиност, разнообра-
зие и представителство.

За какви суми може да 
се кандидатства?

Наличният бюджет на 
конкурса е 6 000 000 евро.

Грантовете по конкурса 
представляват фиксирани 
суми, т.нар. „Lump sums“.

Максималната сума за допустим кандидат (коор-
динатор и партньор) е 60 000 евро с изключение на 
проекти за ТВ сериали с производствен бюджет над 
20 млн. евро, при които максималната сума на гран-
та може да достигне 100 000 евро. Максималният 
процент на съфинансиране, отпускан на базата на 
прогнозния бюджет, е 50%.

Началото и продължителността на проекта ще 
бъдат фиксирани в договор, като датата за начало 
принципно следва датата на подписване на догово-
ра. В извънредни случаи може да бъде приложена 
ретроактивност.

Продължителността на проекта нормално е 30 
месеца (възможно е удължаване на този период 
единствено при доказани причини и с подписване 
на анекс към договора)

Краен срок за кандидатстване: 
8 септември 2022 г.

...от стр. 9
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Дейностите, които ще бъдат подкрепени от 
конкурса са:
• Дейности по развитието на пакет от 2 до 3 аудио-

визуални произведения (игрален филм, анимация, 
документален филм);

• Творбите трябва да предназначени за търговска 
експлоатация, кино показ, телевизионно излъчване 
или търговска експлоатация на цифрови платформи 
или мултиплатформена среда. Възможно е добавя-
нето на късометражен филм (поне 20 мин.) на млад 
режисьор в началото на своя професионален път;

• Специално внимание ще бъде обърнато на канди-
датурите, включили адекватни стратегии за осигуря-
ване на по-устойчива и по-екосъобразна индустрия 
и за осигуряване на баланс между половете.
За какви суми може да се кандидатства?
Наличният бюджет на конкурса е 5 000 000 Евро.
Грантовете по конкурса представляват фиксирани 

суми, т.нар. „Lump sums“. И са със следните пара-
метри:

• Пълнометражен анимационен филм: 55 000 евро;
• Анимационен сериал: 60 000 евро;
• Пълнометражен документален филм: 30 000 евро;
• Документална поредица: 35 000 евро;
• Пълнометражен игрален филм с производствен 

бюджет под или равен на 5 млн. евро: 45 000 евро;
• Пълнометражен игрален филм с производствен 

бюджет над 5 милиона евро: 60 000 евро;
• Игрален сериал с производствен бюджет под или 

равен на 5 милиона евро: 55 000 евро;
• Игрален сериал с производствен бюджет над 5 ми-

лиона, но по-малък или равен на 20 милиона евро: 
75 000 евро;

• Игрален сериал с производствен бюджет над 20 
милиона евро: 100 000 евро;

• Късометражен филм: 10 000 евро.
Краен срок за кандидатстване: 

8 септември 2022 г.

Какво финансира конкурсът?
Конкурсът подкрепя:

• Мрежови дейности, насочени към аудиовизуални 
професионалисти, включително творци и „бизнес 
към бизнес“ (B2B) обмен, както и мрежови дейности 
улесняващи и поощряващи талантите в европей-
ския аудиовизуален сектор, подсилващи развитието 
и разпространението на европейски и световни 
творчески сътрудничества и копродукции;

• Дейности на европейски аудиовизуални оператори 
по време на събития от сферата на индустрията и 
пазари (панаири) в Европа и извън Европа.

Целта на конкурса „Пазари и мрежи“ е:
• Да подпомогне „бизнес към бизнес“ (B2B) обмена 

между европейските аудиовизуални професиона-
листи, в частност повишаването на присъствието 
на участници от страните с нисък производствен 
капацитет (LCC, каквато е и България), чрез улес-
нен достъп до физически и онлайн пазари;

• Да включи събития от индустрията с фокус върху 
съдържанието и/или усвояването на нови техноло-
гии и бизнес модели, доколкото това би въздейства-
ло върху видимостта и продажбите на европейските 
творби;

• Да валоризира, щадящи околната среда, подходи 
в индустрията.
Кои са допустимите кандидати и дейности?
Кандидатите трябва да бъдат юридически лица и 

да са регистрирани в една от допустимите страни по 

подпрограма МЕДИА. Те трябва да бъдат притежа-
вани пряко или с мажоритарно участие от граждани 
на тези страни.

Допустими дейности са физически, дигитални или 
хибридни филмови пазари и професионални форуми 
за европейски аудиовизуални професионалисти. 
Допустими събития са и промоционални дейности на 
европейски произведения с B2B (бизнес към бизнес) 
насоченост.

Пазари и работа в мрежи

...на стр. 12
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Изразените в текстовете на бюлетина становища са на авторите и следователно
не могат да бъдат възприемани като официална позиция на Европейския съюз.

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

Бюлетинът се издава от 
Бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА, 
България

www.creativeeurope.bg

Офис КУЛТУРА
Национален фонд култура
ул. „Лъчезар Станчев“ 7
София 1756
тел.: 088 228 0866
ced.bulgaria@gmail.com
Десислава Панчева, 
ръководител на офис „Култура“ 

Какво финансира конкурсът?
Цел на конкурса е да насърчи развитието и/или 

разпространението на иновативни инструменти 
и бизнес модели за подобряване на видимостта, 
достъпността, аудиторията и разнообразието на 
европейските произведения в дигиталната ера и/или 
конкурентоспособността на европейската аудиови-
зуална индустрия.

Кои са допустимите кандидати и дейности?
Допустимите кандидати трябва да бъдат юриди-

чески лица, регистрирани в една от допустимите 
страни.

Допустимите дейности могат да включват:
• Създаване на инструменти за субтитриране, дос-

тъпност, откриваемост, които да се използват ши-
роко отвъд граници и отвъд конкретни платформи, 
за да се подобрят видимостта, достъпността и 
потенциала за аудитория на европейските аудио-
визуални произведения;

• Бизнес инструменти, подобряващи ефективност-
та и прозрачността на аудиовизуалните пазари: 
автоматизирана система за управление на права, 
технология за събиране и анализ на данни;

• Бизнес модели, които имат за цел да оптимизират 
сътудничеството между платформите за разпрос-
транение (фестивали, кина, VOD);

• Бизнес инструменти, изследващи нови начини на 
производство, финансиране, разпространение или 
промоция, изграждани на базата на нови технологии 
(AI, Big Data, Blockchain и др.);

• Иновативни инструменти и бизнес модели, подо-

бряващи процеса на екологизиране на аудиовизу-
алната индустрия.
За какви суми може да се кандидатства?
Наличният бюджет на конкурса е 7 000 000 евро.
Грантовете по конкурса представляват бюджетно 

базирани суми, т.нар. „Budget based sums“. Макси-
малният размер на безвъзмездната помощ (като 
сума) е без ограничение, но съфинансирането по 
проекта не бива да надхвърля 60% от допустимите 
разходи.

Краен срок за кандидатстване: 7 април 2022 г.

Иновативни инструменти и бизнес модели

За какви суми може да се кандидатства?
Наличният бюджет на конкурса е 13 000 000 евро.
Грантовете по конкурса представляват бюджетно 

базирани суми, т.нар. „Budget based sums“ и пред-
ставляват 60% от допустимите разходи по проекта.

Началото и продължителността на проекта ще 
бъдат фиксирани в договор, като датата за начало 

принципно следва датата на подписване на догово-
ра. В извънредни случаи може да бъде приложена 
ретроактивност.

Продължителността на проекта нормално е 24 
месеца (възможно е удължаване на този период 
единствено при доказани причини и с подписване 
на анекс към договора)

Краен срок за кандидстатване: 28 юни 2022 г.

...от стр. 11


