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La grande bellezza (r. P. Sorrentino; IT, FR; 2013) – výberova ́ podpora kinodistribúcie – Film Europe

Podpora z podprogramu MEDIA je určená nezávislým producentom, distribúto-
rom, organizátorom podujatí (tréningy, festivaly, trhy) a ďalším subjektom v au-
diovízii v týchto oblastiach:
- Tréning profesionálov
- Vývoj projektov (jednotlivých, balíkov projektov, videohier)
- Distribúcia (výberová a automatická podpora, podpora obchodných zá-

stupcov, podpora uvádzania diel v televíziách)
- Propagácia (festivaly, prístup na trh)
- Medzinárodné koprodukčné fondy
- Práca s publikom
- Siete kín

Každá z oblastí má podporné schémy financovania, pri ktorých sa postupuje
buď selektívnym, alebo automatickým spôsobom podpory. Administrácia jed-
notlivých programov je viazaná na rôzne uzávierky.

Bližšie informácie o programe Kreatívna Európa, podprogramoch Kultúra
a MEDIA, jednotlivých výzvach, podávaní žiadostí a termínoch odovzdávania sú
na stránkach www.ccp.sk (Kultúra) a www.mediadeskslovakia.eu (MEDIA). Spo-
ločná stránka www.cedslovakia.eu je vo výstavbe.

Vladimír Štric
vedúci kancelárie Creative Europe Desk Slovensko

Od 1. januára 2014 je v platnosti, na základe rozhodnutia Európskeho parla-
mentu a Rady číslo EU 1295 z 11. decembra 2013, nový program Kreatívna Euró-
pa. Ide o novú generáciu podporného programu na roky 2014-2020, určeného
pre podporu európskeho kultúrneho sektoru a sektoru kreatívneho priemyslu.
Program má rozpočet 1,462 miliardy EUR a dva základné piliere: podprogram
Kultúra a podprogram MEDIA. Na program Kultúra je určených najmenej 31%
z celkového rozpočtu (453 mil. EUR) a na program MEDIA najmenej 56 % (818
mil. eur). Tretí pilier, finančný nástroj na podporu medzisektorových aktivít, je plá-
novaný až na rok 2016.

Podprogram Kultúra má za cieľ podporovať medzinárodnú výmenu v oblasti
umenia a tiež podporovať umelcov v získavaní nových zručností, schopností a od-
borných znalostí, ktoré prispievajú k posilňovaniu odvetví kultúry vrátane pod-
porovania prispôsobovania sa digitálnym technológiám, implementácie ino-
vačných prístupov k práci s publikom a nových modelov podnikania. Podpora je
určená vyslovene medzinárodným aktivitám, ktoré majú európsky rozmer.

Základná podporná schéma sa sprehľadnila a zostali štyri kategórie:
- Projekty európskej spolupráce
- Literárny preklad
- Európske siete
- Európske platformy

Podprogram MEDIA má ako hlavný cieľ zvyšovať konkurencieschopnosť eu-
rópskeho audiovizuálneho priemyslu v rámci otvoreného európskeho trhu a v di-
gitálnej ére, cirkuláciu európskych audiovizuálnych diel a mediálnu gramotnosť.
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proGraM MeDia na slovensku (2003 –2013)
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Výzva

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 1. uzávierka

Spoločnosť

ASFK

Projekt

Amour

Suma (EUR)

1 800

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 1. uzávierka ASFK Lore 2 000

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 1. uzávierka Continental Film De l'autre côté du périph 2 500

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 1. uzávierka Film Europe Kapringen 2 500

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 1. uzávierka Magic Box Slovakia I Give It a Year 3 000

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 2. uzávierka ASFK The Angeĺ s Share 1 200

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 2. uzávierka Continental Film Only God Forgives 2 700

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 2. uzávierka Film Europe Alceste à bicyclette 2 400

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 2. uzávierka Film Europe Call Girl 2 300

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 2. uzávierka Film Europe Metéora 3 000

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 2. uzávierka Film Europe Pozitia copilului 2 300

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 2. uzávierka Film Europe Reisen til julestjernen 3 600

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 3. uzávierka ASFK Nymphomaniac 5 500

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 3. uzávierka Continental Film Jeune & jolie 3 500

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 3. uzávierka Continental Film Only Lovers Left Alive 4 200

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 3. uzávierka Film Europe Camille Claudel 1915 1 500

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 3. uzávierka Film Europe Kraftidioten 1 000

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 3. uzávierka Film Europe La grande bellezza 2 500

Výberová podpora kinodistribúcie 21/2012 - 3. uzávierka Film Europe La vie d'Adèle 2 500

Automatická podpora kinodistribúcie 25/2012 ASFK 24 508

Automatická podpora kinodistribúcie 25/2012 Continental Film 74 818

Automatická podpora kinodistribúcie 25/2012 Garfield Film 9 067

Automatická podpora kinodistribúcie 25/2012 ITA Film 3 171

Automatická podpora kinodistribúcie 25/2012 Magic Box Slovakia 28 629

Podpora audiovizuálnych festivalov 29/2012 - 2. uzávierka Ars Nova 15. MFF Bratislava 2013 45 000

Podpora vývoja jednotlivých projektov EACEA 31/2012 - 1. uzávierka Sokol Kollar Červený Kapitán 50 000

Podpora vývoja jednotlivých projektov EACEA 31/2012 - 2. uzávierka Mandala Pictures Čierno biela mágia 20 000

Europa Cinemas 20 kín v rámci siete 87 449

S P O L U p o d p o r a S V K s u b j e k t o v v r o k u 2 01 3 392 642
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gramu MEDIA sa desiatky slovenských profesionálov zúčastnili najrôznejších tré-
ningových programov, či už vďaka štipendiu kancelárie MEDIA Desk, alebo vďaka
štipendiám vyčlenených organizátormi tréningov. Ďalší mali možnosť zúčastniť
sa priamo medzinárodných tréningov, ktoré sa uskutočnili na Slovensku (MAIA,
Midpoint, Film Schools Network, DOK Incubator atď).

Kancelária MEDIA Desk navyše od roku 2004 každoročne vydáva Správu
o stave slovenskej audiovízie, Správa obsahuje podrobné údaje všetkých oblastí
audiovízie (od legislatívy cez produkciu, distribúciu, ocenenia pre slovenské filmy,
podujatia až po televízie) a je určená predovšetkým pre medzinárodné inštitúcie
a organizácie, preto vychádza v angličtine (ale je zdrojom informácií aj pre domáci
trh, samozrejme vychádza aj v slovenčine).

MEDIA Desk Slovensko zorganizovala za desať rokov celkom 49 najrôznejších
seminárov, workshopov a filmových podujatí, z toho 25 seminárov ako hlavný or-
ganizátor, 16 ako spolu usporiadateľ a 8 podujatí s filmom (predovšetkým pre-
hliadky filmov, podporených z programu MEDIA, či už pod názvom Cinedays, 5x5,
alebo 7x7). Boli to semináre na najrôznejšie témy, reflektujúce aktuálne potreby
slovenského audiovizuálneho priemyslu, od vývoja projektov cez najrôznejšie
aspekty koprodukovania až po filmový marketing. Pri ich organizovaní sme našli
prirodzených partnerov v kanceláriách MEDIA Desk susediacich štátov – Českej
republiky, Maďarska a Rakúska.

Od 1. januára 2014 sa kancelária MEDIA Desk sa stala súčasťou kancelárie
Creative Europe Desk, ale naša úloha ostáva rovnaká – poskytovať všetkým slo-
venským spoločnostiam bez rozdielu technickú pomoc a poradenstvo pri podá-
vaní žiadostí do Bruselu.

Slovenská republika sa stala členským štátom programu Európskej únie MEDIA
v roku 2003, a od tohto roku existuje aj kancelária MEDIA Desk Slovensko, čiže
v minulom roku sme oslávili dvojité desiate výročie.

Program MEDIA bol a je program, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencie-
schopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu. Deje sa tak prostredníctvom
podpory v rôznych oblastiach: tréningov, vývoja projektov, distribúcie, festivalov,
digitalizácie kín a pilotných projektov.

Slovenskí žiadatelia boli v celej dekáde úspešní, svedčí o tom aj štatistika:
od roku 2003 získali slovenské subjekty celkovú podporu vo výške 4 708 675
EUR (130 480 613 SKK). Z programu MEDIA bolo podporených celkom 235 pro-
jektov, z toho 16 projektov festivalov, 10 projektov vývoja jednotlivých projektov,
balíkov projektov a interaktívnych diel, 199 projektov distribúcie (podpora distri-
búcie je prioritou programu MEDIA a je na ňu vyčlenená polovica všetkých fi-
nančných prostriedkov), 7 projektov medzinárodných tréningov, 2 projekty digita-
lizácie kín a 1 pilotný projekt (nové technológie).

Vďaka podpore programu MEDIA sa do slovenských kín dostali desiatky eu-
rópskych filmov a aktuálny podiel európskych filmov na celkovom počte ročných
premiér je viac než 40 %.

Nepriamou podporou je podpora v rámci siete Europa Cinemas (sieť pod-
poruje kiná premietajúce európske filmy), v roku 2003 bolo členom siete jediné
slovenské kino, dnes ich je 20.

Program MEDIA ale nie je iba o finančnej podpore, je i nástrojom, ktorý má
uľahčiť začlenenie slovenskej audiovízie do európskeho priestoru. Vďaka pro-



V rámci Programu Kreatívna Európa, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2014
majú všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) povinnosť
pred podaním elektronickej žiadosti (všetky žiadosti v rámci všetkých výziev sa
podávajú elektronicky!) zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education,
Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

Po registrácií žiadateľ obdrží svoje vlastné, špecifické identifikačné číslo –
Participant Identification Code (PIC) – ktoré treba uvádzať pri všetkých žiados-
tiach o podporu z Programu.

Participant Portal je nástroj, prostredníctvom ktorého sa spravujú všetky in-
formácie týkajúce sa právneho a finančného statusu žiadateľskej spoločnosti.
Umožňuje žiadateľom nahrať naň všetky potrebné dokumenty týkajúce sa spo-
ločnosti. Raz nahrané informácie o spoločnosti nebudú pri následných žiados-
tiach o podporu v rámci tej istej spoločnosti opätovne vyžadované.

Neskôr po opätovnom prihlásení do Vášho ECAS účtu môžete informácie
o vašej spoločnosti modifikovať, pokračovať v začatej registrácií alebo prípadne
aj pridávať ďalšie žiadateľské spoločnosti, ktoré dostanú svoje vlastné špecifické
PIC číslo.

Kancelária MEDIA Desk Slovensko je oficiálnym členom najdôležitejšej európ-
skej siete dokumentaristov European Documentary Network (EDN) a v spolu-
práci s ňou opäť pripravila seminár, zameraný na európske koprodukovanie
dokumentárnych filmov pod názvom Koprodukovanie dokumentárnych filmov
v Európe IV, ktorý sa uskutočnil 5. a 6. septembra 2013 v piešťanskom Kursalone
počas 8. ročníka MFF Cinematik Piešťany.

Prvý deň (5. septembra) sa konal seminár, ktorý sa začal prednáškou na
tému Tvarovanie príbehu dokumentárneho filmu. Neskôr predstavil európske
možnosti koprodukovania dokumentárnych filmov, európsky trh s dokumentár-
nymi filmami a prístup nemeckej TV spoločnosti ZDF ARTE ku koprodukciám s ne-
závislými producentmi. Seminár bol určený najmä začínajúcim producentom
a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a susediacich štátov. Súčasťou
seminára bola prípadová štúdia úspešnej medzinárodnej koprodukcie THE ACT
OF KILLING (Final Cut for Real, r. Joshua Oppenheimer, Christine Cynn; 2012;
Dánsko/Nórsko/Veľká Británia).

Druhý deň (6. septembra) sa konal skupinový workshop, kde vybrané slo-
venské tímy mali možnosť počas celodenného tréningu konzultovať svoje pro-
jekty s medzinárodne renomovanými lektormi: Ove Risho/j Jensen, EDN/Dánsko;
Sabine Bubeck-Paaz, ZDF ARTE/Nemecko; Signe Byrge So/rensen, Final Cut for
Real/Dánsko.

Seminára sa zúčastnilo 22 profesionálov a študentov z Maďarska, Rakúska
a Slovenska.

kreatÍvna eurÓpa – ZMenY v sYstÉMe poDÁvania
ŽiaDostÍ

seMinÁr koproDukovanie DokuMentÁrnYCH
FilMov v eurÓpe iv; pieŠŤanY

Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe IV (S.B.Sorensen – Final Cut For Real
a O.R.Jensen – EDN)

Amour (r. M.Haneke; FR, DE, AT; 2012) – výberova ́ podpora kinodistribu ́cie – ASFK

Only God Forgives (r. N.W.Refn; DK, FR, TH, US, SE; 2013) – výberová podpora kinodistribu ́cie –
Continental Film
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MEDIA Desk Slovensko od roku 2004, donedávna ako jediná zo všetkých kan-
celárií programu MEDIA v Európe, vydáva podrobnú správu o národnom audio-
vizuálnom priestore. V máji vydala už po ôsmykrát Správu o stave slovenskej
audiovízie, tentokrát za rok 2012. Text Správy o stave slovenskej audiovízie v roku
2011 kompiloval renomovaný filmový publicista Miroslav Ulman, redaktormi sú
Vladimír Štric a Rastislav Steranka.

Správa obsahuje komplexný prehľad slovenskej audiovízie v uplynulom roku
zoradený do 16 kapitol: Legislatíva, Filmové školstvo, Filmová produkcia, Audio-
vizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, Eurimages, Kinodistribúcia, Videodistribú-
cia, Kiná, Filmové kluby, Domáce festivaly a prehliadky, Ocenenia slovenských
filmov a tvorcov na Slovensku, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov v zahra-
ničí, Slovenský filmový ústav a Televízia.

Už po šiestykrát spoluorganizovala kancelária MEDIA Desk Slovensko (spolu
s Úradom vlády SR, Zastúpením Európskej komisie v SR a spoločnosťami Conti-
nental Film a CINEMAX) Minifestival európskeho filmu, nazvaný 7x7.

7 európskych filmov, podporených z Programu MEDIA (Ahoj! Ako sa máš?
Iron Sky, Láska všetkými desiatimi, Nedotknuteľní, Svadba medzi citrónmi, V tie-
ni, Železná Lady), bolo premietnutých medzi 13. júnom a 24. júlom v 7 sloven-
ských mestách (Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Prešov a Ko-
šice). Cieľom prehliadky je priniesť divákom kvalitné európske filmy, ocenené na
medzinárodných festivaloch, jednoducho to najlepšie z aktuálnej európskej fil-
movej tvorby, preto dramaturgia minifestivalu zohľadňuje pri výbere geografickú
a žánrovú rôznorodosť. Zároveň ide o filmy, ktoré sa ku slovenským divákom do-
stávajú iba sporadicky a komplikovanými cestami, preto bol vstup na všetky pred-
stavenia zadarmo.

Európska komisia si v roku 2013 objednala vypracovanie správy, zaoberajúcej sa
profilom súčasného a budúceho filmového publika (Knowing and Profiling Cur-
rent and Future Audiences). Správa vypracovaná na základe odpovedí širokej
vzorky publika (4 608 respondentov vo veku od 4 do 50 rokov z 10 krajín) bola
zverejnená koncom minulého roku a prináša niekoľko mimoriadne zaujímavých
faktov.

97% respondentov pozerá filmy aspoň niekedy a 54 % každý deň, 56 % po-
zerá TV seriály. Každý (!) opýtaný má doma prístup k technickému zariadeniu,
na ktorom môže filmy pozerať, ale mimo domov 16 % nemá prístup ku kinu vo
vzdialenosti do 30 minút (ale napríklad v Rumunsku je to 37%).

V kine pozerá filmy 87% divákov, v televízii 90 %, na DVD 67%, na počítači
85 % (ale iba 36 % častejšie), 40 % na smartfónoch. 28 % divákov pozerá filmy
na festivaloch (ale napríklad až 43 % v Poľsku).

Väčšina klubových divákov, alebo divákov, ktorí majú skúsenosť s výchovným
programom, využívajúcim premietanie filmov, rozoznáva výhody tréningu tohto
typu (40 % súhlasí, že „sa tým zvýšil ich záujem o rôzne typy filmov“). Záujem det-
ských divákov o mediálnu gramotnosť je ešte vyšší, až 85 % tvrdí, že to zvyšuje ich
záujem o film.

68 % divákov si sťahuje filmy z internetu (56 % z voľných webových stránok),
pričom polovica ako motiváciu uvádza „lístky do kina, VOD alebo DVD sú pri-
drahé“. 37% si myslí, že „niektoré filmy nie sú dosť zaujímavé, aby som na ne šiel
do kina“, 31% tvrdí, že „veľa filmov je on-line a nie je dôvod na ne ísť do kina“,
30 % „filmy nie sú dostupné v mojej krajine“.

Zaujímavé sú aj dôvody, prečo diváci pozerajú filmy: 96 % kvôli zábave, 90 %
aby sa dozvedeli niečo nové o ľuďoch a rôznych kultúrach, 91% kvôli silným zážit-
kom a emóciám. Pri vyberaní filmu sa väčšina rozhoduje na základe informácií,
ktoré sú k dispozícii. Najdôležitejšie kritériá výberu sú príbeh a žáner, až potom na-
sleduje herecké obsadenie, známosť protagonistov a výprava.

Preferencie sa menia podľa distribučnej platformy, ale všade je dôležitýword
of mouth, informácie od priateľov a rodiny a na druhom mieste spoločenské ak-
tivity („spoločné rozhodnutie s priateľmi„). Veková skupina 16-25 je najcitlivejšia
na reklamu filmu. Čo sa týka sociálnych sietí, 60 % divákov sleduje filmové
stránky (48 % Facebook a 24% Twitter). Najpopulárnejšie stránky na Facebooku
sú venované filmu (34 %), hercovi /herečke (31%) a filmovým postavám (26 %).

Už takým prekvapením nie sú informácie o preferenciách filmov v rôznych
vekových skupinách: deti sa najviac zaujímajú o animované filmy, komédie a dob-
rodružné filmy, ale aj o filmy s rozpočtom nad 15 mil. EUR (!). Mladiství samoz-
rejme preferujú filmy o dospievaní, filmy v anglickom jazyku, akčné filmy, krimi,
fantasy a dobrodružné filmy. Dospelí filmy v národnom jazyku a drámy a žánre
ako vojnové, historické a biografické filmy, filmy s hlavnou hrdinkou. Muži sa viac
zaujímajú o blockbustre, akčné, sci-fi filmy, ženské publikum preferuje roman-
tické filmy, komédie, biografické a animované filmy. Muži preferujú filmy so su-
perhrdinom, filmy založené na komiksoch, ženy filmy s hrdinkami, adaptácie
a sú prístupnejšie pre filmy, v ktorých sú hlavnými postavami deti, alebo seniori.

Štúdia bola vypracovaná s cieľom definovať dôvody, prečo európske filmy
„necestujú“, pričom východiskom boli problémy s geografickou a jazykovou roz-
manitosťou, v skutočnosti hlavný dôvod bol, že nemajú zaujímavý príbeh.

Štúdia prináša množstvo ďalších informácií a je k dispozícii v našej kancelárii,
alebo na webe Európskej komisie.
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sprÁva o stave slovenskeJ auDiovÍZie 2012

MiniFestival eurÓpskeHo FilMu 7x7 2013

ŠtÚDia o sÚČasnoM a BuDÚCoM FilMovoM puBliku
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11.a 12. decembra 2013 sa vo Varšave uskutočnil summit predstaviteľov audio-
vizuálneho priemyslu nových členských krajín Európskej únie, nazvaný OD PRO-
GRAMU MEDIA KU KREATÍVNEJ EURÓPE. Cieľom stretnutia bolo bilancovať dopad
programu MEDIA na rozvoj národných priemyslov a zároveň definovať najdôleži-
tejšie úlohy do budúcnosti. Stretnutie malo skutočne bohatú a reprezentatívnu
účasť, zúčastnili sa ho delegáti z ministerstiev, filmových inštitútov a najdôležitejší
hráči audiovizuálneho priemyslu všetkých 13 nových členských krajín. Stretnutie
ocenilo pozitívnu úlohu programu MEDIA a prijalo záverečný manifest, vyzývajúci
k vytvoreniu aliancie týchto krajín a tiež obsahujúci konkrétne opatrenia na zlep-
šenie situácie, týkajúcej sa užšej integrácie audiovízie nových členských krajín
do európskeho priestoru a distribúcie filmov z týchto krajín na medzinárodných
trhoch.

➜ Výzva EAC/S29/2013 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
je určená koprodukčným fondom, ktorých hlavnou činnosťou je podpora medzi-
národných koprodukcií. Uzávierka je 21. marec 2014.
➜ Výzva EAC/S27/2013 Podpora práce s publikom slúži na podporu získa-
vania publika ako prostriedku na podnecovanie záujmu o európske audiovizu-
álne diela a na zlepšovanie prístupu k nim, najmä prostredníctvom propagácie,
podujatí, filmovej gramotnosti a festivalov. Uzávierka je 28. marec 2014.
➜ Výzva EAC/S30/2013, Vývoj projektov – Balíky projektov, je určená na
podporu vývoja balíkov projektov (3 až 5 projektov) hraných, tvorivých doku-
mentárnych a animovaných filmov. Uzávierka je 28. marca 2014.
➜ Výzva EAC/S31/2013, Vývoj videohier, je určená na podporu vývoja vi-
deohier bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo
všetkých prípadoch musí však ísť o hry určené na komerčné využitie. Uzávierka
je 28. marca 2014.
➜ Výzva EAC/S28/2013 Automatická podpora kinodistribúcie, je určená
distribútorom a slúži na ďalšie investovanie na základe návštevnosti, a tiež na
nadväzovanie vzťahov medzi producentmi a distribútormi. Uzávierka fázy gene-
rovania je 30. apríla 2014 a reinvestovania 31. júl 2015.
➜ Výzva EAC/S23/2013 Podpora tréningových programov, je určená na
podporu aktivít zameraných na rozvoj schopností pracovníkov v audiovízii v ob-
lastiach získavania publika a marketingu, distribúcie a využívania diel, finanč-
ného a obchodného manažmentu, tvorby a produkcie diel, príležitosti a výzvy
prechodu na digitálne technológie. Uzávierka je 23. mája 2014.
➜ Výzva EAC/S26/2013, Podpora prístupu na trh – Framework Partners-
hip, je určená na podporu prístupu európskych AV profesionálov na „fyzické“ trhy,
podporu on-line nástrojov určených audiovizuálnym profesionálom a podporu
spoločných európskych propagačných činností. Uzávierka je 6. júna 2014.
➜ Výzva EAC/S30/2013, Vývoj projektov – Jednotlivé projekty, je určená na
podporu vývoja projektov hraných, tvorivých dokumentárnych a animovaných fil-
mov. 2. uzávierka je 6. júna 2014.
➜ Výzva EAC/S24/2013 Podpora televízneho vysielania európskych au-
diovizuálnych diel (TV Programming) je určená na posilnenie spolupráce medzi
producentmi a distribútormi a producentmi a televíziami. Zmyslom podpory je
povzbudiť produkčné spoločnosti produkovať diela (hrané, dokumentárne, ani-
mované) pre najmenej 3 televízie, vysielajúce v krajinách, ktoré sú súčasťou pod-
programu MEDIA a patria do rôznych jazykových zón. 2. uzávierka je 13. júna
2014.
➜ Výzva EAC/S32/2013 Podpora filmových festivalov, je určená všeobec-
ným festivalom a prehliadkam tvorivých hraných, krátkych, animovaných filmov.
Festival musí mať v programe najmenej 70% (alebo minimálne 100 celovečer-
ných) európskych filmov z minimálne 15 krajín, ktoré sa zúčastňujú podprogramu
MEDIA. 2. uzávierka je 4. júla 2014 (pre projekty začínajúce v období medzi
1. novembrom 2014 a 30. aprílom 2015).

suMMit vo varŠave
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Kapringen (r. T. Lindholm; DK; 2012) – výberova ́ podpora kinodistribu ́cie – Film Europe

Only Lovers Left Alive (r. J. Jarmusch; GB, DE, FR, CY, US; 2013) – výberová podpora kinodistribu ́cie –
Continental Film
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