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Брой 6
декември 2022

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 публики, насърча ва не на 
обмена на умения, знания и укрепване на капацитета на културните и творческите организа ции. 

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 конку-
рентоспособността, иновациите и устойчивостта на европейския аудиовизуален сектор, да насърчи между-
секторните иновационни и съвместни действия, включително подкрепа за медийна грамотност, независима 
и плуралистична медийна среда за новини.

Възможностите за финансиране на програмата са продължение на досегашните конкурси:

• Европейско филмово  
разпространение;

• Европейски филмови 
продажби;

• Пътуващи филми;

• Европейски фестивали;

Балканската война 
в програмата на „Сезон на класическия филм“
Българска национална филмо-
тека продължава сътрудничест-
вото, като се присъединява и 
към третото издание на ,,Сезон 
на класическия филм“ – иници-
атива на Асоциацията на евро-
пейските синематеки (A Season 
of Classic Films, Association des 
Cinémathèques Européennes), 
обединяваща 22 институции от 
цяла Европа, отдадени на идеята 
за опазване на аудиовизуалното 
културно наследство. 

В рамките на проекта тази година 
БНФ ще представи пред публика 
дигитална реставрация на фил-
ма „Балканската война“ (1913). 
Автентичният кинодокумент е 
заснет от Александър Жеков 
на фронта по време на военния 
конфликт от 1912-1913 година. 

Това е най-ранният филм, изця-
ло създаден от български автор 
и едно от малкото произведения 
в световен мащаб, които по за-
вършен начин отразяват военен 
конфликт от онова време. „В на-
шето кино има малко произведе-

ния легенди. „Балканската война“ 
е един от тях“, пише в книгата си 
„Загадките на филма „Балканска-
та война“ най-задълбоченият му 
изследовател, киноисторикът Пе-
тър Кърджилов.

...на стр. 2–6...на стр. 2–6

...на стр. 7...на стр. 7

• Развитие на пакет от проекти;

• Мини пакет за развитие;

• Co-development;

• Развитие на видео игри  
и VR/AR съдържание;

• Телевизионно и онлайн  
съдържание;

• Иновативани инструменти и 
бизнес модели;

• Развиване на публика и  
филмово образование.
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Нови конкурси на подпрограма

Европейско филмово разпространениеЕвропейско филмово разпространение
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. Изпълнението – генерираният фонд се реинвестира в:
• участие в копродукция;
• придобиване на права за разпространение, например 

чрез минимални гаранции;

• промоция, маркетинг и реклама.
Допустимите кандидати трябва да бъдат европейски 

кино/театрални разпространители (регистрирани в дър-
жава, участваща в програма „Творческа Европа“), които 
дистрибутират ненационални европейски филми с цел 
търговска експлоатация. Те следва да бъдат притежател на 
правата за разпространение на филма в дадената страна.

Наличният бюджет на конкурса е 34 млн. евро.
Максималният размер на безвъзмездната помощ е  

1 млн. eвро. Отпуснатата безвъзмездна помощ може да е 
по-ниска от исканата сума. Максималният процент съфи-
нансиране по конкурса е 70%.

Краен срок за кандидатстване: 27 април 2023 г.

Конкурсът има за цел да насърчи и подкрепи по-широкото 
транснационално разпространение на нови европейски фил-
ми, посредством финансова подкрепа за търговски агенти.

 Конкурсът за подкрепа на разпространители действа в 
две фази:
1. Генериране на потенциален фонд, формиран на база на 

представянето на компанията на европейския пазар.
2. Изпълнението – генерираният фонд се реинвестира в:
• минимални гаранции или авансови плащания за придо-

биване на права за международно разпространение на 
допустими ненационални европейски филми;

• промоция, маркетинг и реклама на допустими ненацио-
нални европейски филми.

 Допустимите кандидати трябва да бъдат юридически 
лица, регистрирани в държави, участващи в програма 
„Творческа Европа“.  

Кандидатите трябва да бъдат европейски търговски аг-
енти, които да държат правата на всеки от декларираните 
филми в най-малко 10 държави, участващи в направление 
МЕДИА.

Наличният бюджет на конкурса е 5,5 млн. евро. Макси-
малният размер на безвъзмездната помощ е 750 000 евро. 
Отпуснатата безвъзмездна помощ може да е по-ниска от 
исканата сума.

Максималният процент съфинансиране по конкурса е 70%.

Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2023 г.

Европейски филмови продажбиЕвропейски филмови продажби

...от стр. 1...от стр. 1
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Пътуващи филмиПътуващи филми
Конкурсът подкрепя международни продажби и раз-

пространение на ненационални аудиовизуални европейски 
творби на всякакви платформи (на екран, онлайн и т.н), 
насочени към малки и големи продукции. Включително чрез 
координирани разпространителски 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, нена-
ционални европейски филми, чрез подкрепа за търговски 
агенти и разпространители, които да инвестират в промо-
ция и разпространителски кампании.

Допустимите кандидати трябва да бъдат европейски 
търговски агенти (регистрирани в държава, участваща 

в програма „Творческа Европа“) – такива са  компании, 
действащи като посредници на продуцента. Те следва да 
са специализирани в търговската експлоатация на филми, 
чрез маркетинг и лицензиране на филми към дистрибутори 
или други крайни купувачи от чужди страни. Те трябва да 
бъдат упълномощени от продуцентите на съответните 
филми, чрез сключени договори отстъпени права за меж-
дународна продажба най-малко в 15 страни, участващи в 
МЕДИА.

Наличният бюджет на конкурса е 16 млн. евро.
Грантовете по конкурса представляват бюджетно базира-

ни суми, т.нар. "Budget based sums" и достигат до 90% от 
допустимите разходи по проекта.

Крайни срокове за кандидатстване:  
14 март 2023 / 4 юли 2023 г.

Европейски фестивалиЕвропейски фестивали
Цел на конкурса е увеличаването на интереса на публи-

ката към ненационално европейско аудиовизуално съдър-
жание и насърчаване на разпространението и видимостта 
на ненационално европейско аудиовизуално съдържание.

Подкрепата по конкурса е насочена към европейски 
аудиовизуални фестивали, които програмират значителен 
брой ненационални европейски филми; имат за цел разши-
ряване и обновяване на публиката; прилагат иновативни 
дейности по привличането на публика, както и инициативи 
за млада публика.

Кандидатите трябва да бъдат юридически лица, регистри-
рани в страна, участваща в програма „Творческа Европа“.

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

прожектират пред широка публика, както и пред акреди-
тирани международни професионалисти в областта на 
аудиовизията и пресата;

• Имат ясна процедура за куриране, регулиране и подбор;
• Се провеждат за определен период от време, в предва-

рително определен град;
• 50% от програмирането на фестивала трябва е съставено 

от ненационални аудиовизуални произведения 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;

• Трябва да имат поне 3 проведени свои издания преди 
края на декември 2022 г.
Наличният бюджет на конкурса е 10 млн. евро.
Бюджет на проекта (максимален размер на безвъзмезд-

ната помощ): между 19 000 и 150 000 евро на проект.
Отпусканите суми представляват фиксирани ставки 

(Lump Sums), които се изчисляват на база брой европейски 
филми във фестивала – в.ж. страница 16 от ръководството.

Краен срок за кандидатстване: 9 март 2023 г.

Конкурсът подкрепя проекти, осигуряващи механизми 
за общоевропейско сътрудничество и изграждане на об-
щоевропейска публика с цел да стимулират интереса и 
да повишат познанията на публиката към европейските 
филми произведения, включително специфични програми 
за филмовото наследство.

  Допустимите кандидати трябва да бъдат юридически 
лица, регистрирани в държави, участващи в програма 
„Творческа Европа“. 

Проектът трябва да бъде съставен от значителен дял 
(най-малко 50%) европейски аудиовизуални произведения 
и да обхваща общоевропейската аудитория, включваща 
поне 5 държави, участващи в подпрограма МЕДИА.

Наличният бюджет на конкурса е 6,5 млн. евро.
Грантовете по конкурса представляват бюджетно базира-

ни суми, т.нар. „Budget based sums“ и представляват 70% 
от допустимите разходи по проекта.

Краен срок за кандидатстване: 30 март 2023 г.

Развиване на публика и филмово образованиеРазвиване на публика и филмово образование
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Целта на конкурса е да насърчи конкурентоспособността 
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 международната копродукция. Предоставяната подкре-
па е насочена към независими европейски продуцентски 
компании, които могат да развият от 2 до 3 аудиовизуални 
произведения (игрални филми, анимация, документални 
филми). Подкрепата има за цел да позволи на производ-
ствените компании да намалят рисковете и да увеличат 
капацитета си за привличане и задържане на таланти.

Кандидатстващите компании трябва да отговарят на 
следните условия: 
• Компаниите трябва да бъдат притежавани пряко или 

с мажоритарно участие от граждани на участващите в 
програмата страни.

• Да бъдат независими европейски аудиовизуални проду-
центски компании, които могат докажат, че са произвели 
и разпространили международно в поне три страни поне 
една своя продукция от 2016 г. насам.
Дейностите, които ще бъдат подкрепени от конкурса са:

• Дейности по развитието на пакет от 2 до 3 аудиовизуални 
произведения (игрален филм, анимация, документален 
филм).

• Творбите трябва да предназначени за кино показ, телеви-
зионно излъчване или търговска експлоатация на цифро-
ви платформи или мултиплатформена среда. Възможно 
е добавянето на късометражен филм (поне 20 мин.) на 
млад режисьор в началото на своя професионален път.

• Специално внимание ще бъде обърнато на кандидатури-
те, включили адекватни стратегии за осигуряване на по-
устойчива и по-екосъобразна индустрия и за осигуряване 
на баланс между половете.
Наличният бюджет на конкурса е 5,5 млн. евро.
Грантовете по конкурса представляват фиксирани суми, 

т.нар. "Lump sums". И са със следните параметри:
• 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 млн. евро: 60 000 евро
• Игрален сериал с производствен бюджет под или равен 

на 5 млн. евро: 55 000 евро
• Игрален сериал с производствен бюджет над 5 млн., но 

по-малък или равен на 20 млн. евро: 75 000 евро
• Игрален сериал с производствен бюджет над 20 млн. 

евро: 100 000 евро
• Късометражен филм: 10 000 евро

Краен срок за кандидатстване: 1 юни 2023 г.

Мини пакет за развитиеМини пакет за развитие

Целта на конкурса е да насърчи конкурентоспособност-
та на европейските независими продуцентски компании 
и да увеличи тяхната икономическа тежест на пазара. 
Друга цел е да се увеличи капацитетът на аудиовизуал-
ните продуценти в разработването на проекти с търговски 
потенциал за разпространение в цяла Европа и извън 
нея, както и да улесни европейската и международната 
копродукция.

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

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

Кандидатстващите компании трябва да отговарят на 
следните условия: 
• Компаниите трябва да бъдат притежавани пряко или 

с мажоритарно участие от граждани на участващите в 
програмата страни.

• Те трябва да бъдат независими европейски аудиовизу-
ални продуцентски компании, които могат докажат, че са 
произвели и разпространили международно в поне три 
страни поне две свои продукции от 2016 г. насам.
Наличният бюджет на конкурса е 19,5 млн. евро.
Грантовете по конкурса представляват фиксирани суми, 

т.нар. "Lump sums" и са със следните параметри:
• Пълнометражен анимационен филм: 55 000 eвро
• 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 млн. евро: 60 000 евро
• Игрален сериал с производствен бюджет под или равен 

на 5 млн. евро: 55 000 евро
• Игрален сериал с производствен бюджет над 5 млн., но 

по-малък или равен на 20 млн. евро: 75 000 евро
• Игрален сериал с производствен бюджет над 20 млн. 

евро: 100 000 евро
• Късометражен филм: 10 000 евро

Краен срок за кандидатстване: 25 януари 2023 г.

Развитие на пакет от проектиРазвитие на пакет от проекти
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Цел на конкурса "Развитие на видео игри и VR/AR съ-

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

Подкрепата също има за цел да подобри конкурентоспо-
собността на европейската индустрия за видеоигри и други 
компании, произвеждащи интерактивно съдържание, чрез 
подпомагане на запазването на интелектуалната собстве-
ност от европейските разработчици.

Конкурсът предоставя подкрепа за дейности от фазата 
на развитие на видео игри, както и на интерактивно съ-
държание (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, разказващи 
история, за да се считат за такива - историята трябва да 
бъде разказана/показана през цялата игра/интерактивно 
преживяване.

Творбата трябва да бъде предназначена за производство 
и впоследствие търговска експлоатация, без значение от 
ползваната платформа.

Допустимите кандидати трябва да бъдат юридически 
лица и да са регистрирани в държава, участваща в про-
грама „Творческа Европа“.

Компаниите трябва да бъдат притежавани пряко или с ма-
жоритарно участие от граждани на гореизброените страни.

Кандидатите трябва да бъдат европейски компании за 
производство на видео игри, XR студия или аудиовизу-
ални продуцентски компании, които могат докажат, че са 
произвели наративна видеоигра или VR/AR изживяване, 
които да са търговски разпространени между 01.01.2020 
и крайния срок на кандидатстване по конкурса. 

Проекти, чието производство/развитие е извършено като 
подизпълнител не са допустими. 

За да докаже търговското разпространение на предиш-
на творба, кандидатът трябва да може да предостави 
съответен отчет, показващ продажбите в периода между 
01.01.2020 г. и датата на крайния срок за кандидатстване 
по конкурса.

Наличният бюджет на конкурса е 6 млн. евро .
Максималният размер на безвъзмездната помощ на 

проект е в размер на 150 000 евро. Съфинансирането по 
проекта може да бъде в размер до 50% от допустимите 
разходи.

Краен срок за кандидатстване: 1 март 2023 г.

Развитие на видео игри и VR/AR съдържаниеРазвитие на видео игри и VR/AR съдържание

Цел на подкрепата за телевизионно и онлайн съдър-
жание е да увеличи капацитетa на аудиовизуалните 
продуценти посредством подкрепа за производството на 
проекти с потенциал за международно разпространение, 
както и  улесняване на европейските и международни 
копродукции в телевизионния и онлайн сектор.

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

участващи в подпрограма МЕДИА;
• Висока творческа/артистична стойност и широк тран-

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

• Иновативни аспекти по отношение на съдържанието и 
финансирането, които да показват ясна връзка с пред-
видените стратегии за разпространение.
Кандидатите трябва да бъдат продуцентски ком-

пании, установени в една от участващите в програма 
„Творческа Европа“ страни и да бъдат притежавани пряко 
или с мажоритарно участие от техни граждани.

Наличният бюджет на конкурса е 22 млн. евро.
Грантовете по конкурса представляват фиксирани 

суми, т.нар. "Lump sums". Сумата ще бъде определена от 
предоставящия орган въз основа на прогнозния бюджет 
на проекта и максимален процент на съфинансиране в 
размер 20%.

Максималните размери на гранта възлизат на:
• за документални проекти максималният размер на фи-

нансирането е 300 000 евро;
• за анимационни проекти максималният размер на фи-

нансирането е 500 000 евро;
• за игрални проекти максималният размер на финанси-

рането е:
◌ 500 000 евро, ако допустимият производствен бюджет 

е под 10 млн. 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 млн. евро.
Крайни срокове за кандидатстване: 

17 януари 2023 / 16 май 2023 г. 

Телевизионно и онлайн съдържаниеТелевизионно и онлайн съдържание
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Цел на конкурса е да насърчи развитието и/или раз-
пространението на иновативни инструменти и бизнес 
модели за подобряване на видимостта, достъпността, 
аудиторията и разнообразието на европейските произве-
дения в дигиталната ера и/или конкурентоспособността 
на европейската аудиовизуална индустрия.

 Допустимите кандидати трябва да бъдат юридически 
лица, регистрирани в държави, участващи в програма 
„Творческа Европа“. 

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

откриваемост, които да се използват широко отвъд гра-
ници и отвъд конкретни платформи, за да се подобрят 
видимостта, достъпността и потенциала за аудитория 
на европейските аудиовизуални произведения;

• Бизнес инструменти, подобряващи ефективността и про-
зрачността на аудиовизуалните пазари: автоматизирана 
система за управление на права, технология за събиране 
и анализ на данни;

• Бизнес модели, които имат за цел да оптимизират съ-
тудничеството  между платформите за разпространение 
(фестивали, кина, VOD);

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

• Иновативни инструменти и бизнес модели, подобряващи 
процеса на екологизиране на аудиовизуалната индус-
трия.
Наличният бюджет на конкурса е 8,88 млн. евро.
Грантовете по конкурса представляват бюджетно базира-

ни суми, т.нар. "Budget based sums". Максималният размер 
на безвъзмездната помощ (като сума) е без ограничение, 
но съфинансирането e фиксирано да съответства на 70% 
от допустимите разходи.

Краен срок за кандидатстване: 24 януари 2023 г.

Иновативни инструменти и бизнес моделиИновативни инструменти и бизнес модели

 
Конкурсът подкрепя съвместното развитие на адиови-

зуални 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 ком-
пании, които развиват проекти със силен международен 
търговски потенциал. 

Конкурсът цели и развитието на таланти, компетентност 
и умения, стимулиране на трансграничното сътрудни-
чество, мобилност и иновации при развитието и произ-
водството на европейски аудиовизуални произведения, 
посредством насърчаване на сътрудничеството между 
държавите членки с различен аудиовизуален производ-
ствен капацитет.

Допустимите кандидати (бенефициери и свързани с про-
екта компании) трябва да отговарят на следните условия:

• Да бъдат юридически лица, регистрирани в страна, 
участваща в програма „Творческа Европа“.

• Координаторът на проекта (проектният лидер) трябва 
да бъде независима европейска аудиовизуална проду-
центска компания, която  е произвела и разпространила 
международно в поне три страни поне една своя  про-
дукция от 2016 г. насам.
Наличният бюджет на конкурса е 6,5 млн. евро.
Безвъзмездната подкрепа по конкурса е на основата на 

фиксирани суми, т.нар. "Lump sums".
Максималната сума за допустим кандидат (координатор 

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 гранта може да достигне 
100 000 евро. Максималният процент на съфинансиране, 
отпускан на базата на прогнозния бюджет, е 70%.

Краен срок за кандидатстване: 26 април 2023 г.

Co-developmentCo-development

Как се кандидатства и кои са необходимите документи?Как се кандидатства и кои са необходимите документи?
Новите кандидати първо трябва да по лу чат своя PIC (Participant Identification Co de) – иден-
тификационен код на участника, ка то регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въ ведат инфор-
мация за компанията във Funding and Tenders Portal. След като кандидатът е създал своя 
профил, той може да започне процеса по кандидатстване като отиде на официалната пуб-

ликация на конкурса и генерира електро нен формуляр за кандидатстване, като натисне бутона 
Start Submission. Повече информация за конкурсите можете да намерите на нашия сайт:
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Български проект на 15-ото издание
на  Euro Connection 2023

В края на ноември 2022 г. ев-
ропейското жури на форума 
Euro  Connection разгледа 26-те 
проекта предложени за участие 
през 2022 година. 

За поредна година български 
проект заема място в престижна-

та селекция и ще бъде сред 12-
те участника в Клермон-Феран 
(Франция) догодина. 

Това е проектът на продуцент-
ска компания BOF Pictures – В 
името на сина (In the Name of the 
Son) с режисьор и сценарист Ни-
колай Урумов.

Ето и всички избрани проекти:

• Ox Blood, Clàudia Munuera 
Llansola (Spain)

• In the Name of the Son*,  
Nikolay Urumov (Bulgaria)

• Cyprus Soil Mafia, Paris Erotokritou 
(Cyprus)

• Bloom, Tamara Broćić (Serbia)

• Into the Wind, Tomislav Soban 
(Croatia)

• Black Dahlia, Baloji (Belgium)

• Sabura ,Falcão Nhaga (Portugal)

• Gramvoussa, Stavros Petropoulos 
(Greece)

• Everywhere the light, Pauline 
Beugnies (Belgium)

• Hold It Together, Fan Sissoko 
(Iceland)

• Geometry of the ending, Francesca 
Ferrario (Italy)

• Approach, Nassima Guessoum 
(France)

На добър час, колеги!

*Трима младежи удрят с авто-
мобила си изскочил на пътя им 
човек и бягат от местопрес-
тъплението. Въпреки странни-
те и объркани разкази на младе-
жите, бащата на едно момчета-
та, който е полицай, успява да 
разбере, че синът му е шофирал.

Решението как да постъпи на 
пръв поглед изглежда лесно и 
предвидимо, докато блъснати-
ят човек не умира, а неговият 
баща не започва да търси исти-
ната за смъртта на сина си. 

Николай Урумов 
фото: Теодора Нишков

Балканската война 
в програмата на „Сезон на класическия филм“

Лентата е дигитално реставри-
рана в Югословенска кинотека. 
Оригиналът е от нямата епоха в 
киното, но е с аудио коментар на 
Петър Кърджилов, звуков дизайн 
и оригинална музика, написана 
от Ангел Радев. Постпродукция-
та е осъществена в студио ,,Арс 
Диджитал‘‘.

„Сезон на класическия филм“ 
дава директен достъп до евро-
пейските национални и регионал-
ни филмови архиви, представени 
в дигитално реставрирани копия. 

Допълнителна информация за 
проекта, както и за чуждестранни-
те участници в тазгодишния „Се-

зон на класическия филм“ може 
да откриете на https://ace-film.
eu/projects/season-of-classics/ 

„Сезонът на класическия филм“ е 
подкрепен от Програма „Творче-
ска Европа МЕДИА“ на ЕС.

...от стр. 1...от стр. 1
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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 - 
МЕДИА, 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“ 

Подкрепени български проекти от МЕДИА за 2021–2022 г.

КОНКУРС БРОЙ ПРОЕКТИ СУМА (евро)

Таланти и умения
(CREA-MEDIA-2021-TRAINING) 2 проекта 94 764

Развитие на мини пакет от проекти
(CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE) 3 проекта 315 000

Телевизионно и онлайн съдържание
(CREA-MEDIA-2021-TVONLINE) 1 проект 26 894

Развитие на публика и филмово образование
(CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU) 1 проект 44 714

Европейски VOD платформи
(CREA-MEDIA-2021-VODNET) 1 проект 172 780

Европейски фестивали
(CREA-MEDIA-2021-FEST) 2 проекта 192 000

Мрежа “Europa Cinemas” 2021 16 киносалона 86 976

Пазари и мрежи
(CREA-MEDIA-2022-MARKETNET) 1 проект 280 000

Европейско филмово разпространение 
(CREA-MEDIA-2022-FILMDIST) 3 проекта 93 889

Пътуващи филми
(CREA-MEDIA-2022-FILMOVE) 3 проекта 166 890

Информацията е за периода от 01.07.2021 до 30.11.2022 г. ОБЩО: 1 473 907 


