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София Мийтингс за 19-и път
19-ият международен пазар за 

копродукции София Мийтингс 
се проведе от 6 до 12 юни 2022 
г. Едно от най-очакваните про-
фесионални киносъбития в 
Югоизточна Европа се състоя 
в хибриден формат и достигна 
до многобройни представите-
ли на филмовата индустрия от 
43 държави от целия свят.

В София дойдоха и участваха 
над 150 продуценти, сценаристи, 
режисьори, разпространители, 
фе с  ти вал ни селекционери, аген-
ти по продажбите, представители 
на фил мови фондове и телеви-
зии, експерти.

Брой 4
юни 2022

75-и Филмов фестивал в Кан
За 75-и път през месец май 

тази година се проведе Между-
народният филмов фестивал в 
Кан. В продължение на повече 
от седмица световната кино ин-
дустрия си даде среща на Ла-
зурния бряг, тази година бе по-
емоционална от всякога, зара-
ди завръщането на истинските 
срещи, прегръдките и радостта 
от директното общуване. 

Общо 15 филма, подкрепени от 
програма „Творческа Европа МЕ-
ДИА“ за развитие или дистрибу-
ция, намериха място в  различни-
те секции на фестивала, шест от 
тях в състезателната програма и 
в програмата „Особен поглед“.

Големият победител тази година 
бе „Триъгълник на тъгата“ на ре-
жисьора Рубен Остлунд (на сним-
ката), а филмът „Момче от Рая“ 
на Тарик Салех получи наградата 

за сценарий. И двата филма са 
получили подкрепа от програма 
МЕДИА.

В професионалния фокус на 
индустрията тази година бе Ев-
ропейският филмов форум, на 
който участва европейският ко-

мисар за вътрешния пазар Ти-
ери Бретон. Той представи но-
вата инициатива за подкрепа на 
индустрията – MediaIvest, която 
цели да стимулира инвестиции в 
аудиовизуалния сектор.

Фото: Christophe Simon - AFP
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Момент от награждаването (фото: София мийтингс)
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Активни конкурси на подпрограма
Поглед върху възможностите за финансиране

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“ 

ПОКАНА ПОДКРЕПА ЗА: КРАЕН СРОК

Co-Development
Европейски независими продуцентски компании, 
които търсят подкрепа за съвместно развитие на 
един филмов проект в копродукция.

08.09.2022

Мини пакет за 
развитие

Европейски независими продуцентски компании, които 
търсят подкрепа за развитието на няколко проекта 
(2 до 3). Възможно е към пакета да се добави 
късометражен филм с дължина до 20 минути.

08.09.2022

Телевизионно 
и онлайн 

съдържание

Производството на европейско телевизионно и 
онлайн съдържание с висок международен пазарен 
потенциал.

20.09.2022

Пътуващи 
филми

Търговски агенти, провеждащи кампании за паневро-
пейско театрално и/или онлайн разпространение на 
отговарящи на условията европейски филми.

05.07.2022

Пазари и работа 
в мрежи

Събития и дейности, които подпомагат достъпа до 
пазари на професионалисти от индустрията, както и 
промотирането на аудиовизуални произведенията.

28.06.2022

...от стр. 1...от стр. 1

75-и Филмов фестивал в Кан

МЕДИА щандът по 
време на филмовия 
пазар отново бе мяс-
то за диалог и про-
фесионални срещи, 
а мрежата от бюрата 
на МЕДИА бе в по-
мощ на всички, кои-
то се ин тересу ваха 
от новите кон курси и 
възможнос ти за под-
крепа.
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Програмата включи 35 проекта 
за игрални филми и 4 проекта 
за ТВ серии (8 от проектите са 
български). В професи о нал ната 
платформа на Fes ti val Scope и в 
„Зала Резо нанс“ на Дома на кино-
то бяха предс-
та вени общо 
26 филми в не-
за вър шен и за -
вър  шен вид, от 
които 6 са бъл-
гар  ски.  Прове-
доха се над 
350 срещи и в 
бъдеще ще бъ-
дат се просле-
ди прогреса 
при представе-
ните проекти 
и фил мите в 
раз витие.

На 19-ото 
издание на СОФИЯ МИЙТИНГС 
бяха присъдени следните НАГ-
РАДИ: 

Наградата на CINELAB (Румъ-
ния) от 25 000 евро за услуги в 
пост-продукция беше присъден 
на проекта ESCAPE NET (Лат-
вия) – KULTFILMA, режисьор 
Дзинтарс Дрейбергс, продуцен-
ти Дзинтарс Дрейбергс, Инга 
Праневска и Марта Романова-
Йекаб сон. 

Наградата на FOCUS FOX 
Studio (Ун гария) от 10 000 евро 
за услуги в пост-продукция бе 
присъдена на проекта AS IF YOU 
WERE NEVER HERE (Израел/
Грузия), режисьор Ети Цико, про-
дуцент Амир Харел.

Наградата на EASTWEST 
Filmdistribution – сценарна кон-
султация със Стивън Голдшмит 
(Ирландия-САЩ), „скрипт доктор“ 
и сценарист на стойност 5000 
евро, бе връчена на проекта NO 
SMOKING AT THE BORDER (Пол-

ша/Украйна) – Emily Production, 
режисьор Свитлана Топор, про-
дуцент Васил Малко.

Наградата за млад продуцент от 
YAPIMLAB (Турция) – едносед-
мични консултации на филмов 
проект в Истанбул, с покрити 

разходи за път и настаняване на 
стойност 5000 евро и възмож-
ност за представяне пред турски 
продуценти, бе връчена на про-
екта THE LOST SON (Словения) 
– Stara gara, режисьор Дарко 
Станте, продуценти Нина Робник 
и Миха Чернец.

Наградата на 
M E D I  T E R R A -
NEAN FILM 
INSTITUTE пре-
доставя сти-
пендия на един 
от проектите, 
из б ра ни от Со-
фия Мий тингс, 
за да участва 
в MFI Script 2 
Film Workshops. 
През 2022 го-
дина този про-
ект е THE CO-
LLABORATOR 
(Латвия/Литва) – Riverbed, режи-
сьор Андрис Гауджа, продуценти 
Андрис Гауджа и Елза Гауджа.

Europa Distribution, Europa 
Cinemas и First Films First прове-
доха свои уъркшопи като част от 
програмата на 19-ия София Мий-
тингс. 

Във ФОКУС УКРАЙНА бяха 
пред ставени 3 проекта на укра-
ински автори: 

NO SMOKING AT THE BORDER
(Полша/Украйна) – Emily Pro duc-
tion, режисьор Свитлана Топор, 
продуцент Васил Малко;

MADAGASCARPLAN (Украйна) 
– Good Morning Films, режисьор 
Иван Орленко, продуцент Андрей 
Корниенко;

MY YOUNG PRINCE (Украйна) – 
Real Pictures, режисьор Хачатур 
Василиан, продуцент Режина Ма-
ряновска-Давидзон.

По традиция бюрото на програ-
ма „Творческа Европа МЕДИА“ 
в България организира инфор-
мационен щанд, на който всички, 
които се интересуваха от програ-
мата и възможностите за подкре-
па на филмови проекти получиха 
отговори на въпросите си. 

Всичко за събитието – на
www.sofi ameetings.siff .bg

София Мийтингс за 19-и път
...от стр. 1...от стр. 1

Кадър от "Не кури на кордоні"
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Възможности за участие в тренингови програми, подкрепени от

ИНСТИТУТЪТ ЕРИХ ПОМЕР 
ПРЕДСТАВЯ СВОЯТА НОВА 
МАГИСЪРСКА ПРОГРАМА – 

ЕВРОПЕЙСКИ ФИЛМОВ 
БИЗНЕС И ПРАВО

Проект на Филмовия университет 
Бабелсберг „Конрад Волф“ и Уни-
верситета в Потсдам.

Развитието на цифровия единен 
пазар, нарастването на недостига 
на умения и последиците от гло-
бална пандемия поставят нови пре-
дизвикателства пред европейската 
аудиовизуална и развлекателна 
индустрия на кръстопътя между 

творчески, юридически и бизнес. 
Значението на дигитализацията, 
както и неизбежния фокус върху 
трансформационно лидерство и 
устойчивост са по-очевидни за ут-
решните филмови и телевизионни 
компании днес от всякога.

Магистърската програма предос-
тавя на професионалистите и ме-
ниджърите в областта на киното и 
телевизията необходимите умения 
и инструменти, за да овладеят тези 
предизвикателства, осигурявайки 
устойчиво развитие на техните 
компании и цялостен динамичен 
растеж на пазара в Европа. Про-
грамата предлага изчерпателен 
поглед върху европейския аудио-
визуален и развлекателен пейзаж 
от бизнес, както и от правна гледна 

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 2021 г. са представени подробно на английски език и са достъпни в 
интернет на адрес: www.creative-europe-media.eu/trainings/courses 

Голяма част от програмите предлагат стипендии за участници от България (сроковете за кандидатстване 
могат да бъдат променяни; моля, проверявайте информацията в сайтовете на всяка програма).

точка. Освен академичния опит 
от най-висок клас, програмата 
предлага значително количество 
знания, свързани с практиката, 
интердисциплинарен обмен на зна-
ния, както и достъп до най-добрите 
експерти в индустрията и техните 
мрежи.

Встъпителното издание на програ-
мата стартира през зимния семес-
тър 22/23, подлежи на одобрение 
от Министерството на науката, 
изследванията и културата на щата 
Бранденбург (MWFK).

Краен срок за кандидатстване: 
31 юли 2022 г.
За повече информация: https://

en.epi.media/fi lmmaster/

Форум за „Творческа Европа“
На 8 и 9 юни 2022 г., в рамките 

на френското председателство 
на Съвета на ЕС и в сътрудни-
чество с Министерство на кул-
турата на Франция и Френския 
филмов център се проведе 
конференция Forum pour une 
Europe Créative. 

Основните дискусии бяха свър-
зани с предизвикателствата пред 
изпълнението и участието в про-
грамата Creative Europe, зелените 
индустрии, развитието на между-
народното културно сътрудничест-
во, включително мобилността. 

Предизвикателствата пред кул-
турния и аудиовизуалния сектор в 
условията на пост-Ковид, конфли-
кта в Украйна и т.н. също попад-
наха в темите на работните групи 
през втория ден на събитието. Фото: Бюро Творческа Европа Словения


