ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ЕВРОПСКИ ФИЛМ И
АУДИОВИЗУЕНИ ИНДУСТРИИ
Добродојдовте во МЕДИА-потпрограма на Креативна
Европа
МЕДИА е програма на Европската Унија, која финансиски
го поддржува европскиот филм и аудиовизуелните
индустрии преку развој, дистрибуција и промоција.

FINANCIAL SUPPORT FOR EUROPEAN FILM AND AUDIOVISUAL INDUSTRIES
Welcome to the MEDIA sub-programme of Creative Europe
MEDIA is a European Union programme, which ﬁnancially
supports European ﬁlm and audiovisual induﬆries by providing
funding for the development, diﬆribution, and promotion of
European works.

МЕДИА овозможува поддршка на европските филмски
работници за развој на нови филмски проекти, како и
наоѓање на партнери и ко-продукции со цел да се прошири
маркетот надвор од националните и европските граници.
Со оваа потпрограма се опфатени и кофинансирање на
работилници за професионално усовршување на младите
и
афирмираните
филмски
работници,
како
и
ко-финансирање на новите технологии и платформи за
дистрибуција на аудиовизуелни содржини.

MEDIA provides support to European ﬁlmmakers to develop
new ﬁlm projects, ﬁnd partners and co-productions in order to
expand the market beyond national and European borders.
This sub-programme also includes co-ﬁnancing of workshops
for professional training of young and eﬆablished ﬁlm workers,
as well as co-ﬁnancing of new technologies and platforms for
diﬆribution of audiovisual content.

Цели на потпрограмата МЕДИА

Main objectives of the MEDIA sub-programme

•
Посилен
европски
аудиовизуелен
сектор,
почитувајќи и прикажувајќи го европскиот културен
идентитет и наследство
•
Зголемување
на
опсегот
на
европски
аудиовизуелни дела во и надвор од Европската Унија
•
Зајакнување на конкурентноста на европскиот
аудиовизуелен сектор, олеснувајќи го пристапот до
финансирање и промовирајќи го користењето на
дигиталните технологии

●
Strengthening the European audiovisual sector,
respecting and displaying European cultural identity and
heritage.
●
Increasing the circulation of European audiovisual
works inside and outside the European Union
●
Strengthening the competitiveness of the European
audiovisual sector by facilitating access to ﬁnance and
promoting the use of digital technologies.

Креативна Европа МЕДИА поддржува:

Creative Europe MEDIA supports:

• Развој на
игран, креативен документарен и анимиран филм, Видео игри

● Development of
Feature, creative documentary, and animated ﬁlm, Video games

• Филмски фестивали
Фестивали чијашто програма опфаќа филмови од најмалку ۱٥
различни земји - дел од Креативна Европа МЕДИА
Фестивали со активности за развој на публика

● Film feﬆivals
Feﬆivals that programme ﬁlms from at leaﬆ ۱٥ diﬀerent countries
participating in Creative Europe’s MEDIA sub-programme
Feﬆivals with activities for audience development

• Онлајн промоција
VOD (Video on demand)
Иновативна стратегија за дистрибуција

● Online promotion
VOD (Video on demand)
An innovative ﬆrategy for diﬆribution

• Пристап до маркет
Маркети за промоција на филмови, видео игри, ТВ серии и
крос-медиумски проекти

●Access to markets
Markets for the promotion of movies, video games, TV series, and
cross-media projects

• Тренинзи
Усовршување на професионалци во различни области-развој на
публика, маркетинг и дистрибуција, развој и продукција,
финансиски менаџмент и анимации

● Training
Training of professionals in various ﬁelds - audience development,
marketing and diﬆribution, development and production, ﬁnancial
management, and animation

• Копродукциски фондови
Интернационални копродукциски фондови кои поддржуваат
проекти наменети за кино прикажување

● Co-production funds
International co-production funds that support projects intended for
cinema screenings

• Дистрибуција
На европски филмови надвор од својата земја

● Diﬆribution
Diﬆribution European ﬁlms abroad

• Филмска едукација
Соработна меѓу европски иницијативи за филмска едукација

● Film education
Collaboration between European ﬁlm literacy initiatives

• Тв програма
Продукција и дистрибуција на игран, креативен документарен и
анимиран филм или серија наменети за Тв прикажување со
потенцијал за интернационална дистрибуција

● TV program
Production and diﬆribution of feature, creative documentary, and
animated ﬁlm or series intended for TV screening with potential for
international diﬆribution

• Кино мрежа
Мрежа на повеќе од 1000 независни кина во Европа

● Cinema network
A network of more than 1000 independent cinemas across Europe

Северна Македонија и МЕДИА

North Macedonia and MEDIA

Во МЕДИА учествуваат 39 земји со што се поттикнува
културната разноликост и прекугранична соработка.
Секоја земја има свој деск која ја претставува
програмата.
Република
Северна
Македонија
официјално пристапи во потпрограмата МЕДИА –
Креативна Европа на 24 јули 2015 година. МЕДИА Деск
МК започна со работа од 1 април 2016 година, во
рамките на Агенција за филм на Република Северна
Македонија.

39 countries participate in MEDIA, which encourages cultural diversity and cross-border cooperation. Each country has
its own desk that represents the program. The Republic of
North Macedonia officially joined the MEDIA - Creative
Europe sub-program on July 24, 2015. MEDIA Desk MK
started its activities on April 1, 2016, at the North Macedonia
Film Agency.

Оснивни активности на МЕДИА деск МК
• Информации и совети за финансиските можности и

услови на МЕДИА
• Помош за развој на проекти и подготовка на
апликации
• Поддршка за градење меѓународни партнерства
• Новости за повици/конкурси
• Организирање информативни и едукативни настани
• Индивидуални консултации

Primary activites of MEDIA Desk MК
● Information and advice on the financial possibilities and
conditions of MEDIA
● Project development assistance and application preparation
● Support in building international partnerships
● Information on calls for proposals
● Organization of informative and educational events
● Individual consultations

ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ ОД
КРЕАТИВНА ЕВРОПА
МЕДИА 2016-2020

CREATIVE EUROPE MEDIA
SUPPORTED PROJECTS
2016-2020

Од 2016 - 2020 Северна Македонија има добиено
поддршка од Креативна Европа МЕДИА на 56
проекти со вкупен износ од 1.105.090 €.

From 2016 - 2020 North Macedonia has received support
by Creative Europe MEDIA on 56 projects with a total
sum of 1.105.090 €.

FILMSKI FESTIVALI
FILM FESTIVALS
2020
● MakeDox Creative Documentary Film Festival 27.000 €
2019
● MakeDox Creative Documentary Film Festival 27.000 €
● 40 International Cinematographers’ Film Festival
“Manaki Brothers” 35.000,00 €
2018
● MakeDox Creative Documentary Film Festival 27.000 €
2017
● MakeDox Creative Documentary Film Festival 27.000 €
2016
● International Cinematographers’ Film Festival “Manaki
Brothers” – 46.000,00€
● MakeDox Creative Documentary Film Festival 27.000 €

РАЗВОЈ НА ПРОЕКТ
DEVELOPMENT OF SINGLE PROJECTS
2020
● „Sisters and Brother Mitevski Production”, „The Happiest
Man in the World” 30.000,00€
● „PPFP LTD”, „Land of Sar” 25.000€
2017
● SISTERS AND BROTHER MITEVSKI PRODUCTION
“God Exists, Her Name Is Petrunya” – 30.000,00 €
2016
● SKOPJE FILM STUDIO, “Sugar Kid” – 50.000,00€

ОН-ЛАЈН ДИСТРИБУЦИЈА
ONLINE DISTRIBUTION
2018
● CUTAWAY, “Cinesquare VOD Platform” – 180.000,00 €
2017
● CUTAWAY, “Cut A Way on-line and off-line: new digital
forms of film distribution in the Balkans V.2” – 84.750,00 €
2016
● CUTAWAY, “Cut A Way on-line and off-line: new digital
forms of film distribution in the Balkans” – 58.000,00 €

ПРОМОЦИЈА НА ЕВРОПСКИ
АУДИОВИЗУЕЛНИ ДЕЛА ОНЛАЈН
PROMOTION OF EUROPEAN AUDIOVISUAL
WORKS ONLINE
2020
● Center for Social Innovations BLINK 42-12* 17.685,82 €
(Акција 3)
*Partner organization of the main applicant for the project
European film challenge 20/21
2019
● Cinesquare Network 270,000.00 € (Акција 1)
● Center for Social Innovation BLINK 42-21* 14.788,00
€(Акција 3)
*Partner organization of the main applicant for the project
European film challenge

АВТОМАТСКА ДИСТРИБУЦИЈА
AUTOMATIC DISTRIBUTION
2020
● Company for movie production and distribution CUTAWAY
Dooel Import-Export Skopje - 8.531,00 €
2019
● Company for movie production and distribution CUTAWAY
Dooel Import-Export Skopje - 7.079 €
2017
● Uzengija Dooel Skopje, “Cinema admissions for 2016” –
2.564,00 €
2016
● MCF MKD, “Cinema admissions for 2015” – 10.492,00 €

СЕЛЕКТИВНА ПОДРШКА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈА
DISTRIBUTION SELECTIVE SUPPORT
2018
● MCF MKD, “THE KILLING OF A SACRED DEER” –
2.200,00 €
● MCF MKD, “L’ATELIER” – 2.200,00 €
● MCF MKD, “LE FIDELE” – 2.200,00 €
● MCF MKD, “FOXTROT” – 2.200,00 €
● MCF MKD, “L’APPARITION” – 2.200,00 €
● MCF MKD, “UNDIR TRENU” – 2.200,00 €
2017
● MCF MKD, “HAPPY END (BY M. HANEKE)” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “TESTROL ES LELEKROL” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “AUS DEM NICHTS” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “JUPITER HOLDJA” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “L’AMANT DOUBLE” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “120 BATTEMENTS PAR MINUTE” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “INSYRIATED” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “SNEKKER ANDERSEN OG JULENISSEN
(AKA SNEKKER ANDERSEN)” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “THELMA” – 3.000,00 €
● PREMIUM FILM, “THE SQUARE” – 3.000,00 €
● KT FILM AND MEDIA, “SLAVA” – 3.000,00 €
● PREMIUM FILM, “HYMYILEVA MIES” – 3.000,00 €
● PREMIUM FILM, “LA SAGE FEMME” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “FRANTZ” – 3.000,00 €

● MCF MKD, “LA DANSEUSE” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “LA FILLE DE BREST” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “NOCTURAMA (AKA PARIS EST UNE FETE)”
– 3.000,00 €
● MCF MKD, “TOIVON TUOLLA PUOLEN” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “VOR DER MORGENROTE” – 3.000,00 €
2016
● PREMIUM FILM, “FUOCOAMMARE” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “LES INNOCENTES” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “LA PAZZA GIOIA” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “ZJEDNOCZONE STANY MILOSCI” – 3.000,00
€
● MCF MKD, “I, DANIEL BLAKE” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “BACALAUREAT” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “LA FILLE INCONNUE” – 3.000,00€
● MCF MKD, “MA LOUTE” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “TONI ERDMANN” – 3.000,00 €
● MCF MKD, “FAI BEI SOGNI” – 3.000,00 €

ЕВРОПСКИ КИНА

EUROPA CINEMAS

Четири кино сали од Северна Македонија се дел од
мрежата Europa Cinemas, проект поддржан од
Креативна Европа МЕДИА, кои секоја година добиваат
поддршка од мрежата

Four cinemas from North Macedonia are part of the
Europa Cinemas network, a project supported by Creative Europe MEDIA, which receives support from the
network every year

Кино Фросина
Кино Милениум
Кинотека на Северна Македонија
Центар за култура – Битола

Cinema Frosina
Millennium Cinema
Cinematheque of North Macedonia
Cultural Center - Bitola

Европската Комисија ја усвои новата програма на
Креативна Европа МЕДИА 2021-2027.
Се очекува Северна Македонија да пристапи во
програмата во втората половина на 2021.
За сите понатамошни информации околу програмата
следете не на:

The European Commission has adopted the new Creative
Europe MEDIA 2021-2027 programme.
North Macedonia is expected to join the programme in the
second half of 2021.
For any further information about the programme follow us
on:

Website: www.media.ced.mk
Facebook: Creative Europe Desk MEDIA MK
Instagram: ced_media_mk
Email: media@ced.mk
Address: North Macedonia Film Agency
Str: 8th of Mart no.4
1000 Skopje

*Оваа брошура е иницијатива на Креативна Европа МЕДИА
Година на издавање 2021
Содржината на брошурата не ги одразува ставовите на Европската
комисија.
Информациите кои ги содржи се сметаат за точни од датумот на
објавување (јуни 2021), но може да бидат предмет на промени.

*This brochure is an initiative of Creative Europe MEDIA
Year of issue 2021
The contents of this booklet do not reflect the views of the European
Commission.
The information contained in it is deemed to be accurate from the date of
publication (June 2021) but may be subject to change.

