ПРОГРАМ КРЕАТИВНА ЕВРОПА
Креативна Европа је програм у оквиру Европске комисије за
подршку аудиовизуeлном сектору и сектору културе.
Креативна Европа (2014 – 2020) надовезује се на претходне
програме Култура и MEDIA и са буџетом од 1.46 милијарди евра
подржава:
• Иницијативе из области културе које промовишу
прекограничну сарадњу, платформе, умрежавање и књижевно
превођење;
• Иницијативе аудиовизуелног сектора које промовишу
развој, дистрибуцију и приступ аудиовизуелним делима;
• Међусекторску сарадњу, укључујући Програм за гаранције
и међудржавну сарадњу.
Програм обухвата два потпрограма: Култура, за подршку и
промоцију сектора културе и MEDIA за подршку и промоцију
аудиовизуелног сектора.

ПОТПРОГРАМ MEDIA
Потпрограм MEDIA у оквиру програма Креативна Европа
подстиче развој европског аудиовизуелног и мултимедијалног
сектора, дајући подршку: развоју, дистрибуцији и промоцији
европских играних, анимираних и документарних филмова и
телевизијских серија, развоју и промоцији нових медијских
садржаја, стручном усавршавању филмских професионалаца,
развоју нових технологија и платформи за дистрибуцију
аудиовизуелног садржаја, филмским фестивалима и развоју
публике.
Циљеви MEDIA потпрограма су:
• Јачање европског аудиовизуелног и мултимедијалног сектора
наглашавајући европски идентитет, наслеђе и културну
разноликост;
• Већа прису тност европских аудиовизуелних дела на
међународном тржишту;
• Јачање и подстицање иновативности и конкурентности
европског аудиовизуелног сектора.
Финансирање је доступно у неколико категорија које обухватају:
подршку продуцентима за развој иновативних и конкурентних
пројеката из области филма, ТВ програма и видео игара,
подршку дистрибуцији европских аудиовизуелних дела, развој
публике и професионално усавршавање и умрежавање.

MEDIA ДЕСК СРБИЈА
MEDIA деск Србија је имплементационо тело потпрограма
MEDIA које је оформљено у оквиру Филмског центра Србије.
Циљ MEDIA деска јесте да пружи подршку представницима
аудиовизуелног и мултимедијалног сектора који желе да
обезбеде учешће у потпрограму MEDIA. Кроз консултације,
јавне догађаје и едукативне активности које организује,
MEDIA деск информише о могућностима које пружа MEDIA
потпрограм и пружа подршку и савете за конкурисање.

РАЗВОЈ И ПРОДУКЦИЈА
АУДИОВИЗУЕЛНИХ ДЕЛА

РАЗВОЈ ПОЈЕДИНАЧНИХ
ПРОЈЕКАТА
Програм је намењен независним продуцентима који имају
потешкоће у проналажењу додатних извора финансирања.
Подршка је усмерена ка пројектима који подразумевају развој
документарног, играног или анимираног филма који је намењен
биоскопском приказивању, телевизијском емитовању или
приказивању путем дигиталних платформи.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
За средства мог у да конкуришу независни европски
продуценти који долазе из једне од земаља које учествују у
MEDIA потпрограму и који у тренутку конкурисања постоје као
правно лице најмање 12 месеци. Компаније које подносе
пројекат морају доказати да су продуцирале дело које је
прихватљиво по критеријумима овог конкурса, а које је било
објављено или дистрибуисано у последње две године.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
• Развој играних, анимираних и документарних филмова (мин.
трајање 60') који су намењени биоскопском приказивању;
• Развој пројеката који су намењени телевизијском емитовању
(једнократне форме или у виду серије): игране форме (мин.
трајање 90'), анимиране форме (мин. трајање 24') и креативни
документарци (мин. трајање 50');
• Развој пројеката који су намењени експлоатацији путем
дигиталних платформи: играни филмови (мин. трајање 90'),
анимирани филмови (мин. трајање 24') и креативни
документарци (мин. трајање 50').

БУЏЕТ
• За пројекте развоја анимираних филмова или серија:
60.000 евра;
• За пројекте развоја креативних документараца:

Трајање пројекта не може да буде дуже од 30 месеци. Снимање
може започети тек по истеку 8. месеца од дана подношења
пројекта.

25.000 евра;
• За пројекте развоја играних филмова или серија:

Подршка је усмерена на пројекте који представљају дела
високог уметничког квалитета која промовишу културну
разноликост, комуникацију са различитом европском и
међународном публиком и сарадњу међу аудиовизуелним
професионалцима из различитих земаља које учествују у MEDIA
потпрограму.

50.000 евра
(уколико је укупан продукцијски буџет већи од 1.5 мил. евра);
30.000 евра
(уколико је укупан продукцијски буџет мањи од 1.5 мил. евра).

РАЗВОЈ ГРУПНИХ ПРОЈЕКАТА
Подршка је намењена групним пројектима који подразумевају развој од 3 до 5
појединачних пројеката (документарних, играних или анимираних филмова)
који су намењени биоскопском приказивању, телевизијском емитовању или
приказивању путем дигиталних платформи.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
На овај програм могу да конкуришу независни европски продуценти који у
тренутку конкурисања постоје као правно лице најмање 36 месеци и који
долазе из једне од земаља које учествују у MEDIA потпрограму. Подносиоци
пројекта морају доказати да су у последљих пет година продуцирали
аудиовизуелно дело које је прихватљиво по критеријумима овог позива, а које
је било објављено или комерцијално дистрибуирано на међународном нивоу
у најмање три земље (различите у односу на земљу из које долази подносилац
пројекта) и то током последње две године које претходе објављеном позиву за
пријаву пројекта. Потребно је приложити доказ о продукцији претходног
филмског пројекта у последњих пет година који је био комерцијално
дистрибуиран на међународном нивоу и то у најмање три земље (различите у
односу на земљу из које долази подносилац пројекта) током последње две
године које претходе објављеном позиву за пријаву пројеката (најраније од 1.
1. 2013.)

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
• Развој играних, анимираних и документарних филмова (мин. трајање 60')
намењени биоскопском приказивању;
• Развој пројеката који су намењени телевизијском емитовању (једнократни
пројекти или у виду серије): игране форме (мин. трајање 90'), анимиране
форме (мин. трајање 24') и креативни документарци (мин. трајање 50');
• Развој пројеката који су намењени експлоатацији путем дигиталних
платформи: играни филмови (мин. трајање 90'), анимирани филмови (мин.
трајање 24') и креативни документарци (мин. трајање 50').
Пројекат не може трајати дуже од 30 месеци.
Подршка је усмерена на пројекте високог уметничког квалитета који
промовишу културну разноликост, комуникацију са различитом, европском и
међународном, публиком и сарадњу међу аудиовизуелним професионалцима
који долазе из различитих земаља које учествују у MEDIA потпрограму. Такође,

пројекти треба да повећају присуство продуцента
на међународном тржишту као и да увећају
њихову способност ка иновацијама и
истраживању нових тржишта и мог ућности.
Посебну пажњу у фази развоја треба обратити на
стратегије за маркетинг и дистрибуцију које
доприносе развоју публике.

БУЏЕТ
Укупан износ подршке која може бити додељена
на основу овог конкурса износи између 70.000 и
200.000 евра. У случају развоја само
документарних пројеката укупан износ на који
може да се конкурише је 150.000 евра. Вредност
појединачних пројеката у оквиру једног групног
треба да износи између 10.000 и 60.000 евра.
Износ на који се конкурише не сме прелазити 50%
од укупног буџета пројекта.

РАЗВОЈ ВИДЕО ИГАРА

Циљ овог конкурса јесте да се пружи помоћ европским
продуцентима видео игара да развијају и продуцирају
иновативне и квалитетне видео игре које испуњавају стандарде
европског и међународног тржишта и повећавају компетитивност
европске индустрије видео игара на европском и
интернационалном нивоу.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
На овај програм могу да конкуришу компаније које се баве
продукцијом видео игара, а које у тренутку конкурисања постоје
као правно лице најмање 12 месеци и које могу доказати
претходно искуство и скорији успех у развоју и продукцији видео
игара. Потребно је приложити доказ о продукцији или развоју
претходне видео игре која је била комерцијално дистрибуирана у
последње две године које претходе објављеном позиву за пријаву
пројеката (у периоду између 1. 1. 2013. и датума подношења
пројекта).

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
На овај конкурс могу се пријавити пројекти који подразумевају
развој наративних storytelling видео игара. Приповедање мора
постојати кроз целу видео игру (in-game storytelling), а не само на
њеном почетку или крају. Могуће је подржати пројекте који се
односе само на развојну фазу (односно све оне активности које
воде ка креирању прототипа или пробне верзије) веома
иновативних и креативних storytelling видео игара које су
дизајниране за комерцијалну употребу користећи различите
платформе (PC, таблет, мобилни телефони...). Подносилац мора
имати већинско право на пројекат. Уколико је реч о адаптацији
већ постојећег дела, подносилац пројекта мора доказати да
поседује већинска права која се односе на право адаптације.
Пројекти не могу трајати дуже од 30 месеци.

БУЏЕТ
Укупан износ подршке која може бити додељена на основу овог
конкурса износи између 10.000 и 150.000 евра.
Износ на који се конкурише не сме прелазити 50% од укупног
буџета пројекта.

ТВ ПРОГРАМ
Циљ програма је пружање подршке продукцији и дистрибуцији
европских телевизијских програма који имају транснационални
карактер и потенцијал. Средства су намењена независним
европским продуцентским кућама за пројекте који укључују
сарадњу са барем три емитера који долазе из земаља које
учествују у MEDIA потпрограму и који укључују продукцију
телевизијског програма и то у следећим категоријама: играни и
анимирани филмови, серије и документарци.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
За средства могу конкурисати независне европске продуцентске
куће које су основане у некој од земаља које учествују у MEDIA
потпрограму и које се налазе у већинском власништву
држављана тих земаља, те које поседују већинска права на
пројекат. У случају копродукције подносилац пројекта мора бити
већински копродуцент и партнери га морају овластити као
уговорног партнера са Европском комисијом. Независна
продуцентска кућа подразумева да иста није у већинском
власништву телевизијске куће.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
Пројекти са којима се може конкурисати су:
• Игране форме (једнократне или у виду серије) у минималном
трајању од 90' намењене првенствено телевизијском емитовању.
Може се конкурисати и са наставком или другом и трећом
сезоном постојеће серије;
• Анимиране форме (једнократне или у виду серије) у
минималном трајању од 24' намењен првенствено
телевизијском емитовању. Не може се конкурисати са наставком
или другом и трећом сезоном;
• Креативно-документарне форме (једнократне или у виду
серије) у минималном трајању од 50' намењене првенствено
телевизијском емитовању. Не може се конкурисати са наставком
или другом и трећом сезоном.
Пројекти који су осмишљени као серија са јединственом
маркетиншком стратегијом морају бити поднети као серија.
Не може се конкурисати са појединачним епизодама једне
серије као са посебним пројектима.
У пројекту морају у значајној мери учествовати професионалци
који су држављани земаља које учествују
у MEDIA потпрограму.

У продукцији пројекта морају учествовати најмање три
емитера из три различите земље које учествују у MEDIA
потпрограму. Права приказивања додељена емитерима који
учествују у продукцији поново се додељују продуценту након
истицања максималног периода важења лиценце:
• 7 година уколико емитер учествује у активностима које
претходе продаји;
• 10 година уколико емитер учествује и у копродукцији.
У сваком случају емитер не сме бити већински копродуцент и
његова финансијска контрибуција не може прелазити 70%
укупних продуцентских трошкова.
Пројекат не сме трајати дуже од 30 месеци, односно 42 месеца
у случају серије. Пројекат се мора поднети најкасније првог
дана снимања (или у случају анимираних форми, на дан
почетка анимације).
Пројекти треба да представљају дела високог уметничког
квалитета која промовишу култ урну разноликост,
комуникацију са различитом, европском и међународном,
публиком и сарадњу међу аудиовизуелним професионалцима
из различитих земаља које учествују у МEDIA потпрограму.
Такође, пројекти треба да промовишу сарадњу међу
различитим оператерима из европског аудиовизуелног
сектора, те европске игране форме високог уметничког
квалитета.

БУЏЕТ
• За игране и анимиране форме финансијска подршка не сме
бити већа од 500.000 евра или 12.5% од укупног буџета
пројекта (у обзир се узима мањи износ);
• Само за прве сезоне играних серија (које настају у
копродукцији компанија које долазе из различитих земаља
које учествују у MEDIA потпрограму) које се састоје од најмање
6 епизода и имају продукцијски буџет од минимум 10 мил.
евра може се конкурисати на максимални износ од 1 мил. евра
или 10% од укупног буџета пројекта (у обзир се узима мањи
износ);
• За креативне документарце износ за који се конкурише не
сме премашити 300.000 евра или 20% укупних прихватљивих
трошкова (у обзир се узима мањи износ).
Најмање 50% средстава од укупног буџета продукције мора
доћи од финансијских извора са треће стране (сопствена
средства или кроз претходну продају права). Такође, најмање
50% средстава од укупног буџета продукције мора доћи из
земаља које учествују у MEDIA потпрограму.

ДИСТРИБУЦИЈА

ДИСТРИБУЦИЈА - АУТОМАТСКА ПОДРШКА
Са циљем да повећа прису тност европских филмова на
међународном тржишту један од приоритета MEDIA потпрограма
јесте да пружи подршку дистрибуцији филмова кроз међународни
маркетинг, брендирање, дистрибуцију и промоцију. Такође, овим
програмом успоставља се систем подршке за: дистрибуцију
ненационалних *европских филмова у биоскопима као и путем
свих других платформи, активности међународне продаје, а
посебно за превод, синхронизацију и израду звучног записа
аудиовизуелних дела.

2. Реинвестирање потенцијалних средстава која су
генерисана од стране компаније и то у:
Модел 1:
копродукцију ненационалних европских филмова;
Модел 2:
стицање права на дистрибуцију ненационалних европских
филмова нпр. уз помоћ минималне гаранције;

У оквиру овог програма потенцијална средства биће додељена
европским дистрибутерима који испуњавају услове на основу
прихода од улазница које остваре европски, ненационални
филмови, а које дистрибуира подносилац пројеката у референтној
години. Подршка ће бити обезбеђена у виду средстава доступних
дистрибутерима за реинвестирање у нове ненационалне европске
филмове.

У случају модела 1 и 2 пројекат не може трајати дуже од 30
месеци, док је за модел 3 трајање пројекта ограничено на 42
месеца.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?

БУЏЕТ

На овај конкурс могу се пријавити европски дистрибутери који су
укључени у комерцијалну активност приказивања филма у
биоскопима са циљем његовог приближавања широј јавности.
Подносиоци пројеката морају бити основани у једној од земаља
које учествују у MEDIA потпрограму и морају бити у власништву
(потпуном или већинском) особа које долазе из ових земаља.

Финансијски допринос Европске комисије не сме прелазити
40%, 50% или 60% од укупног износа прихватљивих трошкова
у зависности од земље из које потиче филм и у зависности од
територије на којој се дистрибуира.

Модел 3:
трошкове монтаже (израда копија, превод, синхронизација) и
трошкове промоције ненационалних европских филмова.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
Програм аутоматске подршке има две фазе:

1.

Генерисање потенцијалних средстава, сразмерних броју

продатих улазница за ненационалне европске филмове у
државама које учествују у MEDIA потпрограму, током референтне
године, а до утврђене границе по филму које су прилагођене за
сваку земљу.

*Национални и ненационални европски филмови: европски филмови биће окарактерисани као национални у земљама где су продуцирани у случају да
већина професионалаца који учествују на филму долази из те земље. У свим другим земљама ови исти филмови биће окарактерисани као ненационални.

ДИСТРИБУЦИЈА-СЕЛЕКТИВНА ПОДРШКА
Са циљем да повећа присутност европских филмова на међународном тржишту један од приоритета MEDIA потпрограма јесте да пружи
подршку дистрибуцији филмова кроз интернационални маркетинг, брендирање, дистрибуцију и промоцију. MEDIA потпрограм такође
успоставља систем подршке за: дистрибуцију ненационалних европских филмова у биоскопима као и путем свих других платформи,
активности међународне продаје, а посебно за превод, синхронизацију и израду звучног записа аудиовизуелних дела.
Кроз подстицање дистрибутера да улажу у промоцију и адекватну дистрибуцију циљ овог програма јесте да пружи подршку
међународној дистрибуцији ненационалних европских филмова. Програм такође има за циљ да ојача везе и сарадњу између
продуцената и дистрибутера и да тиме повећа конкурентност европских филмова и компанија/аудиовизуелних оператера.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
На овај програм мог у конкурисати европски
дистрибу тери који су укључени у комерцијално
приказивање филма у биоскопима са циљем његовог
приближавања широј јавности. Подносиоци пројекaта
морају бити основани у једној од земаља којe учествују у
MEDIA потпрограму и морају бити у власништву (потпуном
или већинском) особа које долазе из ових земаља.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
Активности које могу бити подржане кроз овај програм
јесу кампање за дистрибуцију ненационалних европских
филмова, а које су пријављене као део групе од најмање 7
дистрибутера које координира продајни заступник
филма.
Филм који се дистрибуира мора бити продуциран од
стране продуцента који долази из земље која учествује у
MEDIA потпрограму и у чијој продукцији је учествовао
прописан број професионалаца који су држављани те
земље. Прихватљиви филмови су играни, анимирани или
документарни у најкраћем трајању од 60' који морају бити
из земље која није земља дистрибуције. Филмови из
Немачке, Шпаније, Француске, Италије и Велике Британије
морају имати продукцијски буџет од највише 10 мил. евра.
Како би филм био прихватљив, ауторска права за њега не
смеју бити успостављена пре 2013. године. Услов је да се
почетак приказивања филма у биоскопима у назначеним
државама одржава најраније на дан подношења захтева, а
најкасније 18 месеци након одређеног рока за пријаву.

БУЏЕТ
Финансијска подршка додељује се у виду паушалног износа који се
одређује на основу броја приказивања и земље/а у којима се филм
приказује и износи од 2.800 до 150.000 евра.

ПОДРШКА ПРОДАЈНИМ
ЗАСТУПНИЦИМА
Циљ програма је да подржи међународну дистрибуцију
европских филмова. Програм такође има за циљ да ојача везе и
сарадњу између продуцената и дистрибутера и да тиме
повећа конкурентност европских филмова и
компанија/аудиовизуелних оператера. Програм је фокусиран
на успостављање система биоскопске и друге дистрибуције
ненационалних европских филмова као и за интернационалне
продајне активности са фокусом на превод, синхронизацију и
израду звучног записа аудиовизуелних дела.
Износ подршке зависи од успешнос ти продајног заступника у
р е ф е р е н т н о м п е р и о д у. Д о де љ е н а п о д р ш к а м о р а с е
реинвестирати у куповину и промоцију нових ненационалних
европских филмова.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
Финансијска подршка намењена је европским компанијама
које имају потписани уговор са продуцентом/има филма и које
ће заступати и продавати права потенцијалним купцима
(посебно дистрибутерима) ван земље из које долази филм, а
најмање у десет земаља које учествују у MEDIA потпрoграму.
Компаније које конкуришу за финансијску подршку морају
бити основане у једној од земаља које учествују у MEDIA
потпрограму и које се налазе у већинском власништву особа
које долазе из тих земаља.

Mодел 1:
минимална гаранција или авансно плаћање за међународна
продајна права за нове европске ненационалне филмове;
Mодел 2:
тржишна промоција и маркетинг за нове ненационалне
европске филмове.
Пројекат не може трајати дуже од 18 месеци уколико се за
његов почетак рачуна дан потписивања међународног
продајног уговора. За подношење предлога за реинвестирање
средстава генерисаних овим позивом морају се поштовати
посебни рокови дефинисани од стране Европске комисије.
Филм који се дистрибуира мора бити продуциран од стране
продуцента који долази из земље која учествује у MEDIA
потпрограму и у чијој продукцији је учествовао значајни
(прописани) број професионалаца који долазе из ове земље.
Финансијска подршка намењена је дистрибуцији играних,
анимираних и документарних филмова у најкраћем трајању од
60' који долазе из земље која није земља дистрибуције. Такође,
како би филм био прихватљив за дистрибуцију, ауторска права
за њега не смеју бити успостављена пре 2010. године.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
Програм подршке продајним заступницима одвија се у две
фазе:

1. Генерисање потенцијалних средстава која ће бити
одређена на основу међународног продајног успеха
компаније која конкурише на овај позив у одређеном периоду.

2. Реинвестирање средстава која су генерисана од стране
компаније и то у:

БУЏЕТ
Финансијска подршка коју додељује Европска комисија не сме
прелазити 60% укупних прихватљивих трошкова у зависности
од модела реинвестирања.

ONLINE ДИСТРИБУЦИЈА
Циљ овог програма јесте да подржи међународну дистрибуцију европских филмова користећи дигиталне платформе. Такође, програм
online дистрибуције намењен је иновативним пројектима који тестирају нове пословне моделе у областима које ће се трансформисати
услед све бржег развоја дигиталних технологија.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
Програм је отворен за различита правна лица (компаније, непрофитне организације, удружења, добротворне организације,
фондације, градска или општинска већа итд.) која су основана у једној од земаља које учествују у MEDIA потпрограму и која се налазе у
већинском власништву особа које имају држављанство ових земаља.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
Програм online дистрибуције пружа подршку у три категорије:
Категорија 1: подршка европским VOD (video on demand– видео на захтев) услугама које имају за циљ побољшање
присутности и видљивости европских аудиовизуелних дела, те развоју њихове публике на међународном нивоу;
Категорија 2: формирање и испорука дигиталних пакета који олакшавају комерцијализацију европских
аудиовизуелних дела путем VOD услуга које се пружају у земљама где ова дела нису доступна;
Категорија 3: подршка иновативним пројектима који експериментишу са симултаним објављивањем једног или више
филмова у барем две земље које учествују у MEDIA потпрограму користећи различите платформе.
Подносиоци пројекта који конкуришу на више од једне категорије, морају поднети засебну апликацију за сваку категорију.
За све три категорије, пројекти не могу трајати дуже од 12 месеци. Пројекти морају почети 1.1.2016. године и завршити се 31.12.2016.

БУЏЕТ
Ф и н а н с и ј с к а п о д р ш к а к о ј у до де љу ј е
Европска комисија не сме прелазити 40%
или 50% укупних прихватљивих трошкова у
з а в и с н о с т и о д к а т е г о р и ј е н а ко ј у с е
конкурише (40% категорија 1, 50% категорије
2 и 3).

РАЗВОЈ ПУБЛИКЕ

РАЗВОЈ ПУБЛИКЕ
Један од приоритета MEDIA потпрограма јесте развој публике
односно подстицање интересовања шире публике за европска
аудиовизуелна дела као и побољшање приступа истим и то
кроз различите промотивне активности, јавне догађаје,
образовање о филму и филмске фестивале.

Овај програм пружа подршку пројектима који теже да
промовишу образовање из области филма као начин стицања
знања и развијања интересовања за европска аудиовизуелна
дела укључујући и аудиовизуелно и кинематографско наслеђе.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
Пројекат мора да укључује носиоца пројекта (апликант) и
најмање два партнера који долазе из 3 различите земље које
учествују у MEDIA потпрограму. Носилац пројекта и партнери
морају бити правна лица (приватне компаније, невладине
организације и удружења, фондације, општинска/градска већа
итд.) која су основана у једној од земаља које учествују у MEDIA
потпрограму и која се налазе у већинском власништву особа
које имају држављанство ових земаља. Апликант подноси
пријаву у име свих партнера на пројекту.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
Програм развоја публике укључује две категорије на које се
може конкурисати.

1. Образовање из области филма:
• Пројекти који доприносе креирању механизама који
омогућавају бољу сарадњу између европских иницијатива
усмерених на развој филмског образовања и који доприносе
већој ефикасности и европској димензији тих иницијатива;
• Пројекти који су усмерени на успостављање нових
прекограничних иницијатива које омогућавају размену знања
о европским аудиовизуелним делима.

Пројекти треба да садрже детаљно објашњен контекст
аудиовизуелног сектора као и прецизну стратегију за
промоцију и ширење пројектних резултата. Пројекти треба да
се баве пре свега европским филмовима.
Ова акција захтева сарадњу најмање 3 партнера (апликант и 2
партнера) који су активни у области филмског образовања и
који долазе из најмање 3 земље које учествују у MEDIA
потпрограму, те у којима се употребљавају најмање 3 различита
језика.

2. Иницијативе за развој публике:
• Подршка иницијативама које су усмерене на развој публике
са фокусом на иновативне и партиципативне стратегије које
имају за циљ да ширу, посебно млађу, публику заинтересују за
европске филмове.

Од пројеката ће се очекивати да покажу нове и иновативне
п р и с т у п е р а з в о ј у п у бл и к е у д и г и т а л н о м д о б у к о ј и
подразумевају више од филмских фестивала и дистрибуције.
Сходно томе, пројекти треба да укључују коришћење
дигиталних технологија и социјалних мрежа које су пријемчиве
и доступне младима.

Носилац пројекта и партнери могу бити: продајни заступници,
дистрибутери, фестивали, телевизијски емитери, биоскопи,
online платформе, професионална филмска удружења итд.

За средства из програма развоја публике не може се
конкурисати са пројектима који подразумевају промоцију само
једног филма и/или типичне активности филмске
дистрибуције и фестивала.

БУЏЕТ
Финансијска подршка коју додељује Европска комисија не
може бити већа од 60% укупних прихватљивих трошкова.

ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛИ
Подршка филмским фестивалима усмерена је ка
иницијативама које презентују и промовишу разноликост
европских аудиовизуелних дела као и на активности које
доприносе подизању знања и интересовања публике за иста.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
За средства из овог програма могу да конкуришу правна лица
(компаније, непрофитне организације и удружења, фондације,
општинска/градска већа и одбори итд.) који су основани у некој
од земаља које учествују у MEDIA потпрограму и налазе се у
већинском власништву особа које имају држављанство тих
земаља.

Најмање 70% програма који се презентује јавности током
трајања фестивала или најмање 100 играних филмова (или 400
филмова у случају фестивала краткометражног филма) морају
да долазе из земаља које учествују у MEDIA потпрограму
(програм европских филмова). У оквиру програма европских
филмова 50% филмова морају бити окарактерисани као
ненационални и најмање 15 земаља мора бити представљено у
селекцији.
Пројекат мора да почне 8 месеци пре фестивала (који се
одржава у специфично време на одређеном месту) и да се
заврши 4 месеца након истог.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
Овај програм подржава европске аудиовизуелне фестивале
који се организују у некој од земаља које учествују у MEDIA
потпрограму.
Фестивали који могу бити подржани кроз овај програм треба да
испуњавају следеће услове:
• Да доприносе развоју публике кроз имплементирање
различитих активности пре, током и после фестивала, путем
децентрализације фестивалског програма и кроз промотивне
активности;
• Да користе дигиталне технологије за промоцију активности и
развој публике;
• Да организују активности које се односе на филмско
образовање у блиској сарадњи са школама и другим
образовним институцијама;
• Да су фокусирани на европске филмове и на земље ниских
продукцијских капацитета;

БУЏЕТ

• Да су фокусирани на ненационални европски програм и
географску разноликост;

Укупна финансијска подршка која може бити додељена једном
фестивалу износи од 27.000 до 75.000 евра за фестивале
дугометражног играног филма и од 19.000 до 33.000 евра за
фестивале кратког филма.

• Да могу показати јасан стратешки развој у уметничком,
организационом и финансијском смислу.

УМРЕЖАВАЊЕ,
УСАВРШАВАЊЕ,
САЈМОВИ

МРЕЖЕ БИОСКОПА
Подршка је намењена европским биоскопским мрежама које
приказују ненационалне европске филмове. Циљ овог програма
је да подстакне умрежавање европских, тек основаних биоскопа.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
За подршку овог програма могу конкурисати искључиво мреже
биоскопа. Мрежа биоскопа дефинише се као група биоскопа која
кроз правно основано координационо тело заједно развија
активности из области приказивања и промоције европских
филмова.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
Финансијска подршка додељиваће се на основу следећих
услова:
• Уколико власници биоскопа и кинооператери приказују
значајан број ненационалних европских филмова, укључујући и
премијере. Подршка намењена појединачним биоскопима биће
одређена на основу креираног програма и броја продатих
улазница за ненационалне европске филмове;
• Уколико је реч о развоју активности које за циљ имају филмско
образовање и подизање мотивације младих да посећују
биоскопе;
• Уколико је реч о развоју нових пословних решења која укључују
коришћење иновативних начина дистрибуције са циљем веће
доступности европских филмова;
• Уколико је фокус на стварању и јачању мрежа европских
биоскопа путем развоја заједничких активности;
• Уколико се оснажује дигитализација биоскопа.

БУЏЕТ
Финансијска подршка која може бити додељена не може
износити више од 50% укупног буџета пројекта.

КОПРОДУКЦИЈСКИ ФОНД
КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
Подршка је намењена копродукцијском фонду који мора бити
основан као правно лице најмање 12 месеци, а који као основну
делатност има пружање подршке интернационалним
копродукцијама. Копродукцијски фонд мора бити основан у
једној од земаља које учествују у MEDIA потпрограму.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
Могу бити подржане активности копродукцијског фонда које
укључују пружање финансијске подршке трећим лицима за
пројекте који обухватају:
• Продукцију играних, анимираних и документарних филмова у
минималном трајању од 60' намењених биоскопском
приказивању;
• Имплементацију конкретне стратегије дистрибуције
подржаног филма са циљем бољег циркулисања дела за које је
добијена подршка. Подржан филм мора бити дистрибуисан у
барем 3 земље од којих барем једна учествује у MEDIA
потпрограму, а једна је трећа земља која не учествује у
потпрограму.

БУЏЕТ
Финансијска подршка Европске комисије не може бити већа од
80% укупних прихватљивих трошкова. Максималан износ који
може бити додељен једном пројекту износи 400.000 евра.

ПРИСТУП ТРЖИШТУ
Кроз овај конкурс MEDIA потпрограм олакшава приступ

Мера 3: заједничке европске промотивне

најважнијим комерцијалним догађајима, сајмовима и

активности: заједничке промотивне активности у

копродукцијским форумима у Европи те употребу online алата

земљама које учествују у MEDIA потпрограму, али и

са циљем: подс тицања разноликос ти и мобилнос ти

ван њих, које су организоване од стране

аудиовизуелних професионалаца, олакшавања уговарања

паневропских мрежа које представљају најмање 15

европских и међународних копродукција, подстицаја

земаља из MEDIA програм.

циркулације европских аудиовизуелних дела.
Пројекат не може трајати дуже од 12 месеци.

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?
За подршку мог у да конкуришу европска правна лица
(компаније, непрофитне организације и удружења, фондације
итд.) која су основана у једној од земаља које учествују у MEDIA
потпрограму и која се налазе у већинском власништву
држављанина те земље.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
Подршка је усмерена ка активностима које се одвијају у
земљама које учествују у MEDIA потпрограму, али и ван њих.
Прихватљиве су оне активности које се уклапају у барем једну
од 3 постојеће мере:
Мера 1: приступ сајмовима за европске
професионалце: активности које унапређују приступ
европских оператера, пројеката и дела,
професионалним аудиовизуелним маркетима у
земљама које учествују у MEDIA потпрограму, али и
ван њих;
Мера 2: оnline алати намењени професионалцима:
креирање и развој база података или мрежа које
садрже податке о европским програмима и
аудиовизуелним професионалцима са циљем
њиховог лакшег умрежавања;

БУЏЕТ
Подршка Европске комисије не може бити већа од 60% за
пројекте у оквиру којих се активности дешавају у земљама које
учествују у MEDIA потпрограму и већа од 80% за пројекте у
оквиру којих се активности дешавају у земљама које не
учествују у MEDIA потпрограму.

УСАВРШАВАЊЕ
Програм је фокусиран на развој свеобухватног спектра обука

Пројекти треба да се односе на једну од две категорије могућих

које омогућавају стицање и унапређивање професионалних

иницијатива:

вештина аудиовизуелних актера, размену знања и
успостављање контакта са фокусом на интеграцију дигиталних

1. Европске иницијативе: пројекти који су усмерени на

технологија у ове активнос ти са циљем што лакшег

с т и ц а њ е и у н а п р е ђ и в а њ е в е ш т и н а а уд и о в и з у е л н и х

прилагођавања тржишту, тестирања стратегија за развој

професионалаца који раде углавном у Европи;

публике и нових пословних модела.

2. Међународне иницијативе: пројекти фокусирани на
с т и ц а њ е и у н а п р е ђ и в а њ е в е ш т и н а а уд и о в и з у е л н и х

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?

професионалаца из Европе да раде и стварају изван ње, као и

За подршку мог у да конкуришу европска правна лица

професионалцима који не долазе из Европе.

пројекти који су фокусирани на креирање веза са
(компаније, непрофитне организације и удружења, фондације,
општинска/градска већа и одбори итд.) који су основани у некој
од земаља које учествују у MEDIA потпрограму и налазе се у
већинском власништву особа које су држављани тих земаља.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ПОДРЖАНИ
Пројекти морају укључивати активности које за циљ имају
развој способности аудиовизуелних стручњака да разумеју и
укључе европску и интернационалну димензију у свој рад и то
кроз стицање знања из следећих области:
• Оспособљавање у области развоја публике, маркетинга,
нових метода дистрибуције укључујући и оне које се односе на

БУЏЕТ

дигиталне технологије;
• Оспособљавање у областима финансијског и пословног

Финансијска подршка Европске комисије не може износити

управљања са циљем лакшег прист упа финансијским

више од:

изворима и новим пословним моделима;

• 60% од укупних прихватљивих трошкова за пројекте који се

• Размена знања и умрежавање са циљем оспособљавања у

реализују у земљама које учествују у MEDIA потпрограму;

подручју развоја и продукције нових аудиовизуелних дела;
•

Оспособљавање за суочавање са изазовима дигиталног

доба.

• 80% од укупних прихватљивих трошкова за пројекте који се
реализују у земљама које не учествују у MEDIA потпрограму.

info@media.kreativnaevropa.rs
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