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2016

Siekiant tarpvalstybinės sklaidos
skatinimo, paramos schemos
PRIORITETAS yra:
• remti auditorijos plėtros veiklas, kuriomis būtų skatinamas
domėjimasis audiovizualiniais kūriniais ir jų pasiekiamumas,
ypač pasitelkiant viešinimą, renginius, kino edukacijos
iniciatyvas ir festivalius.

2016

PARAMA TEIKIAMA:
• veiklai, kuria siekiama skatinti kino srities išmanymą, didinti
auditorijos žinias apie Europos audiovizualinius kūrinius, taip pat
audiovizualinį ir kinematografinį paveldą ir susidomėjimą jais, visų
pirma tarp jaunimo;
• Europos filmų platinimui pasaulyje, naudojantis visomis platinimo
platformomis vykdant tarptautinius bendradarbiavimo projektus
audiovizualiniame sektoriuje.

2016

2 VEIKSMAI:
• 1 veiksmas. Kino raštingumo iniciatyvos
• 2 veiksmas. Auditorijos plėtros iniciatyvos

2016

PAREIŠKĖJAI
Turi būti Europos juridinių subjektų (privačių bendrovių, nevyriausybinių
organizacijų, asociacijų, labdaros organizacijų, fondų, savivaldybių ar miestų
tarybų ir pan.), kurie yra įsisteigę vienoje iš šalių, dalyvaujančių MEDIA
paprogramėje, ir kuriuos tiesiogiai (arba kurių kontrolinį akcijų paketą) valdo
tų šalių piliečiai, konsorciumas (projekto vadovas ir bent du partneriai).
Projekto vadovas pateikia paraišką kitų partneriu vardu.

MEDIA paprogramėje dalyvaujančios šalys: visos ES šalys narės, o taip pat
Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija. Šioje schemoje gali dalyvauti ir neseniai į
programą įstojusios šalys: Turkija, Gruzija, Moldova, Serbija, Makedonija,
Ukraina.
Fiziniai asmenys paraiškų teikti negali.

2016

PAREIŠKĖJAI:
1 veiksmui – kino edukacijos iniciatyvos ir tarpininkai: kino
institutai, paveldo organizacijos, festivaliai, kino klubai ir kitos
organizacijos, aktyviai veikiančios kino ir medijų edukacijos
srityse, ypatingai dirbančios su vaikų ir jaunimo auditorija.
2 veiksmui – pardavimo agentai, platintojai, festivaliai, TV
transliuotojai, kino teatrai, internetinės platformos, kiną
populiarinančios asociacijos ir pan.

2016

REIKALAVIMAI VEIKLAI:
1 veiksmas. Kino raštingumo iniciatyvos
Projektai, skirti užtikrinti geresnio Europos kino raštingumo iniciatyvų
vykdytojų bendradarbiavimo mechanizmus, siekiant didinti šių iniciatyvų
efektyvumą ir europinį aspektą. Partnerystės turėtų būti naujos iniciatyvos,
o ne kino srities organizacijos įprastinė veikla.
Projektams įgyvendinti būtini bent 3 partneriai (projekto vadovas ir bent du
partneriai), kurie yra aktyvūs kino srities raštingumo srityje, yra iš trijų
MEDIA paprogramėje dalyvaujančių šalių ir vartoja bent tris skirtingas kalbas.

2016

1 VEIKSMAS. KINO EDUKACIJA
• jau egzistuojančių sėkmingų kino edukacijos iniciatyvų
„eksportas“ iš vienos šalies į kitą per tam skirtas tinklinimo
veiklas, tarpusavio mokymąsi, techninę pagalbą, apsikeitimą
priemonėmis (filmais, mokomąja medžiaga) ir pan.
• sukuriant naują tarpvalstybinę kino edukacijos iniciatyvą,
skatinančią mainus, pavyzdžiui, edukacijai skirtų filmų katalogų ir
mokomosios medžiagos ar kitų informacijos priemonių sukūrimą
ir tolimesnį vystymą.

2016

1 VEIKSMAS. KINO EDUKACIJA
Didžiąją projekto dalį turi sudaryti europietiški filmai.
Paraiškovai taip pat turi įvertinti projekto kontekstą
audiovizualiniame sektoriuje ir numatyti priemones projekto
rezultatų surinkimui, analizei bei sklaidai.
Kino edukacija apibrėžiama kaip gebėjimas kritiškai žiūrėti,
suprasti ir analizuoti filmus, sąmoningas ir smalsus filmų
pasirinkimas, kinematografinių ir techninių filmo aspektų
vertinimas, o taip pat gebėjimas valdyti kino kalbą ir techniką,
kuriant video darbus.

2016

REIKALAVIMAI VEIKLAI:
2 veiksmas. Auditorijos plėtra
Auditorijos formavimo iniciatyvos, sutelktos į novatoriškas ir dalyvavimo
strategijas, kuriomis norima užtikrinti, kad Europos filmai pasiektų platesnę
auditoriją, ypač jaunimą.
Projektus įgyvendina bent 3 partneriai (projekto vadovas ir bent du
partneriai) iš 3 MEDIA paprogramėje dalyvaujančių šalių audiovizualinio
sektoriaus.

Projektai turėtų būti skirti bent 3 MEDIA paprogramėje dalyvaujančių šalių
auditorijai;
Projektai turėtų būti sutelkti į Europos filmus.

2016

2 VEIKSMAS. AUDITORIJOS PLĖTRA
Populiarinimo veiklos gali turėti ir inovatyvų elementą
auditorijos plėtrai, susiję su kino renginių organizavimu,
atsisakant tradicinių kino rodymo vietų (kino teatrai), būdų
(festivaliai) .

Jie taip pat gali apimti TV, VOD platformas arba derinti keletą
skirtingų metodų/platformų priimtinų platesniai ir jaunai
auditorijai. Projektai turėtų naudoti inotyvias ir skaitmenines
technikas ir įrankius, socialines medijas, mobiliasias
aplikacijas.

2016

NETINKAMA VEIKLA:
• vieno atskiro filmo rinkodara ir reklama;
• tipinė filmų platinimo ir festivalių veikla, kuri
gali būti remiama skelbiant kitus kvietimus
teikti paraiškas pagal MEDIA paprogramę
„Kūrybiška Europa“.

2016

VEIKLŲ ĮGYVENINIMO LAIKOTARPIS:
Veiksmai turi būti pradėti laikotarpiu
nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. sausio 1 d.
ir būti įgyvendinami 12 mėnesių.

2016

TERMINAI:
Kvietimo teikti paraiškas
paskelbimas

2015 lapkritis

Paraiškų pateikimo terminas

2016-03-03, 12:00 val.
(vidurdienį, Briuselio laiku)

Paraiškų vertinimas

2016-03/04

Informavimas apie rezultatus

2015 gegužė

Sutarties pasirašymas

2016 birželis

Veiklų įgyvendinimo pradžia

2016-07-01 – 2017-01-01

Maksimali veiklos trukmė

12 mėnesių (išskirtiniais atvejais
gali būti pratęsta iki 18 mėnesių)

2016

BIUDŽETAS:
2016 m. schemai skirtas biudžetas – 2.2 milijono eurų.
ES finansinė dalis negali viršyti 60% tinkamų biudžeto išlaidų.
Indėlis natūra (contribution in kind) nėra tinkamos išlaidos.
2014 m. paremta 16 iniciatyvų (iš 46 pateiktų paraiškų).
Biudžetas – EUR 1.9M
2015 m. paremta 12 iniciatyvų su 58 partneriais.
Biudžetas – EUR 1.8M

2016

ATRANKOS KRITERIJAI:
KRITERIJUS

VERTINIMAS

Film
Aktualumas ir
.

Projekto veiklų atitikimas schemos prioritetams ir
tikslams, ypač:
– veiklos orientuotos į auditoriją,
– europinė dimensija,
– pajėgumas pasiekti auditoriją

30

Veiklos ir turinio
kokybė

Metodikos tinkamumas nustatytiems tikslams, įskaitant
formatą, tikslinę grupę, atrankos ir pedagoginius
metodus, pagrįstumą ir išlaidų veiksmingumą, taip pat
novatoriškus projekto aspektus, įskaitant strateginį
skaitmeninių technologijų ir skirtingų paskirstymo
platformų naudojimą.

40

Projekto rezultatų
sklaida, poveikis ir
tvarumas

Projekto rezultatų sklaida ir jo poveikis Europos
audiovizualinių kūrinių populiarinimui, platinimui ir
susidomėjimui jais.

20

Projekto komanda

Partnerystės ir partnerių keitimosi žiniomis apie šio
veiksmo tikslų mastą.

10

Europos pridėtinė
vertė

BALAI

2016

PARAIŠKA
I ETAPAS
Įmonės registracija ES duomenų bazėje ir individualaus
kodo – PIC (angl. Personal Identification Code) gavimas bei
reikalingų dokumentų apie įmonę, jos veiklos pajėgumus,
įkėlimas. Paraiškovų duomenų bazėje privalo registruotis
visi projekto partneriai, paraiškoje nurodyti kaip paramos
gavėjai.
II ETAPAS
Paraiškos generavimas ir jos priedų pildimas kompiuteryje,
internetinis pateikimas.

2016

PARAIŠKA IR PRIEDAI
1.

Paraiškos forma + projekto aprašymas (patvirtintas šablonas įkeliamas į
paraiškos formą).

2.

Paraiškėjo garbės deklaracija (patvirtintas šablonas įkeliamas į paraiškos
formą).

3.

Projekto sąmata (patvirtintas šablonas įkeliamas į paraiškos formą).

4.

Paraiškėjo finansinių pajėgumų forma. Taip pat pridėti aktualius dokumentus:
bendradarbiavimo sutartis, kitus finansinius šaltinius patvirtinančius
dokumentus ir pan.

5.

Projektų vykdytojų veiklos patirtis (CV).

2016

SĖKMINGI PROJEKTAI
1 veiksmas. Kino raštingumo iniciatyvos
7 projektai paremti pagal šį veiksmą.
3 naujos iniciatyvos bei 5 remiamos jau antrus metus:
• ABCinema PLUS
• Doc Alliance Academy
• Wrap! Must see European Cinema for Young People (previously the
European Children’s Film Catalogue)
• MOVING CINEMA. Methodologies, Strategies and Tools for Children and
Young People to Appreciate European Films and Become an Active Audience

• Cine Caravan: Culture_City_Cinema
• CinEd, European Cinema Education for Youth
• European Films for Innovative Audience Development

1 veiksmas. Kino raštingumo iniciatyvos

2016

Projekto koordinatorius – Fondazione Cineteca di Bologna
Partneriai:
Cinémathèque Royale de Belgique (Briuselis),
Deutsches Filminstitut (Frankfurtas),
Les enfants de cinema (Paryžius),
EYE Film Institute Netherlands (Amsterdamas),
Watershed (Bristolis),
ACE – Association des Cinémathèques Européennes.
Tikslinės projekto auditorijos amžius – 3 – 25 metai.
2015 m. bendras biudžetas – 370000 EUR. MEDIA dalis – 170000 EUR (45,9%)
7 leading European film archives and cinema institutions collaborate on a collective catalogue of film
literacy activities and film titles, sharing best practices in approaches to Audience Development and
Film Literacy across borders.

1 veiksmas. Kino raštingumo iniciatyvos

2016

„Doc Alliance Academy“ sudaro 7 Europos dokumentinių
filmų festivalių tinklas:
CPH:DOX (Danija), DOK Leipzig (Vokietija), FID Marseille
(Prancūzija), Jihlava IDFF (Čekija), Docs Against Gravity Film
Festival (Lenkija), Visions du Réel (Šveicarija), Doclisboa
(Portugalija).
Doc Alliance Academy is an international platform for the development of film literacy. We promote
artistic and pedagogical value of creative documentaries and make them easily accessible for educational
purposes. We perceive documentary film as a distinctive creative and cultural practice. We explore film
langugage from various angles, develop critical reflection and help to cultivate a sense for quality
European cinema.
Each of the festivals carries out educational activities alongside with its main programme. Doc Alliance is
also running a VOD portal for legal streaming and download of creative documentaries from all over the
world DAFilms.com.

Bendras biudžetas – 131808,94 EUR. MEDIA dalis – 79085,36 EUR (60%)

1 veiksmas. Kino raštingumo iniciatyvos

2016

Wrap! Must see European Cinema for Young People
previously the European Children’s Film Catalogue
Cinekid (Olandija)
New Horizons (Lenkija)
The Swedish Film Institute (Švedija)
Film & Kino (Norvegija)
Creative Scotland (Škotija)
2015 m. bendras biudžetas – 315278 EUR. MEDIA dalis – 189164 EUR (60%)

Apart from festival screenings, there is a very limited offer of suitable European
films that are readily accessible for (very) young audiences. This year the catalogue
will contain 10 titles, with 24 different language versions. The catalogue is rich in
content and film language, and (re)presents numerous different stories and regions
from Europe.

1 veiksmas. Kino raštingumo iniciatyvos

2016

MOVING CINEMA. Methodologies, Strategies and Tools for Children and
Young People to Appreciate European Films and Become an Active Audience
Through its activities, Moving Cinema builds an important network of festivals, cinemas,
screening spaces, schools, institutions, teachers and filmmakers that work together for film
education for young people.
Moving Cinema is a project leaded by A Bao A Qu and developed since 2014 with Meno
Avilys (Lithuania) and Os Filhos de Lumière (Portugal). In 2015 the Centre for the Moving
Image (Scotland) initiates its participation in the Young Programmers strand of work and La
Cinémathèque Française (France) joints the project with the launch of “Inside Cinema”, an online
space for the discovery of films through the materials of the creation processes.
2015 m. bendras biudžetas – 116303,50 EUR. MEDIA dalis – 56553,50 EUR (48,6%)

2016

SĖKMINGI PROJEKTAI
2 veiksmas. Auditorijos plėtra

Keturi iš penkių projektų buvo finansuoti antrus metus iš eilės, o
„New World Cinema“ paramą gavo pirmą kartą.
Penki paremti projektai:
•
•
•
•
•

Eye to Eye
KineDok
Moving Docs
New World Cinema
Scope100

2 veiksmas. Auditorijos plėtra
2016

Eye to Eye by
Biudžetas - 543274,4 EUR. MEDIA dalis: 200,000 EUR (36,8 %)
Dalyvaujančios šalys: Lenkija, Danija, Norvegija
• Pre-selection of recent European films are submitted to several juries made of
students and/or schoolchildren and coordinated by Eye to Eye partners in
twelve different European countries.
• Eye to Eye will guarantee the commercial exploitation of these films on various
distribution platforms (Festivals, Theatrical, VoD).
• Schools & Universities will be highly involved in the communication campaign
about the distribution of films selected by their students.
• The films will be promoted and commercialized using day-and-date strategies in
order to maximize their potential.
• Encourage partners to develop marketing campaigns based on word-to-mouth
by using Internet and social networks.
• Support local partners by bringing directors & actors to universities & schools.
• Provide full reports about the festival, cinema and online exploitation and
detailed figures about the audience.

2016

KineDok is a new innovative distribution platform for documentary films from
Central and East European region :

Institute of Documentary Films (Čekija)

Restart (Kroatija)

Filmtopia (Slovakija)
One World Romania Association (Rumunija)

Mozinet (Vengrija)

2 veiksmas. Auditorijos plėtra

2016

KineDok
• The aim is to distribute exceptional documentary films with a successful
festival history, which in result of great competition, regardless of their
high quality, rarely enter the traditional cinema distribution, or only in a
very few territories. The goals of the activity are to build a network of new
exhibition venues (galleries, bars, cafés, roofs, cellars, castles etc.) as well
as of former and existing cinemas across the whole region.
• KineDok aspires to become revolutionary distribution platform that will
complement traditional festival, theatrical, TV and VOD distribution of
films reacting to the current social and cultural shifts within the European
audiences and society.
2015 m. Biudžetas – 281.897,00 EUR. MEDIA dalis: 150,000 EUR (53,2%).

2 veiksmas. Auditorijos plėtra

2016

A new EDN initiative aims to create innovative
outreach strategies and provide opportunities for
urban and rural European audiences to enjoy
regular screenings of documentary films through a
wide variety of media and platforms.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Against Gravity (Lenkija)
Apordoc (Portugalija)
Associazione Doc/it & Il Mese del Documentario (Italija)
Brave New Culture (Kipras)
CineDoc (Graikija)
Doc Lounge (Švedija)
Docs Barcelona (Ispanija)
European Documentary Network (Danija)
Scottish Documentary Institute (Didžioji Britanija)
2015 m. biudžetas - 290354 EUR. MEDIA 171000 (59%)

2 veiksmas. Auditorijos plėtra

2016

Scope100 is meant to rethink the acquisition and the release process for independent
European films by European distributors. It stems from an original idea of Jakub
DUSZYNSKI (Gutek Film, Poland) developed with Festival Scope (Alessandro Raja and
Mathilde Henrot) together with distributors AEROFILMS in Czech Republic, STADTKINO
in Austria and CINEFIL in Hungary.

2015 sees the 2nd edition of the initiative (named Scope50 in 2014) with distributors
ARTHAUS in Norway and IMAGINE in Belgium enlarging the team. 25 films (which have
already enjoyed their international launch by the sales agent some months ago and are
still not picked by for distribution) are pre-selected by Festival Scope.
2015 m. Biudžetas – 291.976,00 EUR. MEDIA dalis: 150,000 EUR (51,4%).

2016

Visas įvykusias ir dar vykstančias iniciatyvas galima rasti:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

kurybiskaeuropa.eu/media

2016

AČIŪ

Eva Brazdžionytė
„Kūrybiškos Europos“ MEDIA paprogramė
Lietuvos kino centras
Z. Sierakausko g. 15, LT-03105, Vilnius
Tel. +370 685 66739
e-mail: media@kurybiskaeuropa.eu
FB: www.facebook.com/KūrybiškosEuroposBiuras

Eva Brazdžionytė
„Kūrybiška Europa“ MEDIA paprogramės vadovė

2015 m. sausio 9 d.

2016

KITOS INICIATYVOS

2016

2016

Framework for
Film Education
in Europe
In response to a call from Creative
Europe in 2014, the BFI led a group of
25 academics, film educators, and
practitioners from national agencies
and NGOs to create a framework to
support film educators across Europe
in
designing,
managing,
and
evaluating
film
education
programmes. The Framework was
launched
in
Paris,
at
the
Cinematheque Francaise, on 19 June
2015.

2016

Screening
Literacy: Film
education in
Europe
In July 2011, the European
Commission published an invitation
to tender for a European-scale
experts’ study on film literacy in
Europe, covering all EU and EEA
nations, and asking for evidencebased recommendations to inform
policy making in the forthcoming
Creative Europe framework.

