PROJEKTŲ TEIKIMO „MPV 2019 COMING SOON“ PRISTATYMŲ SESIJOMS
GAIRĖS

Paraiškų teikimo terminas: 2019 m. vasario 6 d.

BENDROJI INFORMACIJA
Įsidėmėkite – projektų paraiškos dalyvauti „Coming Soon“ pristatymų sesijose priimamos iki
2019 m. vasario 6 d.
Norėdami pateikti paraišką, turite susikurti profilį arba naudotis jau turimu sistemoje „Eventival“.
Užsiregistruoti ir pildyti anketą galite spausdami nuorodą.
•
•
•

Nevisiškai užpildytos paraiškos svarstomos nebus;
Visa medžiaga ir subtitrai turi būti pateikti anglų kalba;
Atrankos komisijos sprendimas negali būti skundžiamas.

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
Pretenduoti į „Coming Soon“ pristatymus gali:
•
•

debiutiniai režisierių filmai;
kitose šalyse kuriantys režisieriai*;

•

vaidybiniai, dokumentiniai ir animaciniai ilgametražiai filmai;

•

filmų projektai, esantys postprodukcijos etape ir kurių premjeros numatomos nuo 2019 m.
liepos iki 2019 m. gruodžio.

*Albanija, Andora, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina,
Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija,
Gruzija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Kazachstanas, Kosovas, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva,
Liuksemburgas, Juodkalnija, Makedonija, Malta, Moldova, Monakas, Nyderlandai, Norvegija,
Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija,
Šveicarija, Turkija, Ukraina, Jungtinė Karalystė, Vatikanas.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS
Visi pretendentai privalo užpildyti paraiškos formą internetu.
Vaizdinė filmo projekto medžiaga: filmo anonsas ar filmo ištrauka, dvi aukštos rezoliucijos kokybės
nuotraukos ir pagrindinė informacija turi būti prieinama iki projekto teikimo termino pabaigos. Taip
pat turite suteikti teisę informaciją apie filmo projektą naudoti renginio „Meeting Point – Vilnius“
komunikacijoje (pranešimuose, spausdintuose leidiniuose ir interneto svetainėje).

Filmo anonsas ar ištrauka, ne ilgesnė nei 2,5 minutės, turi būti pateikti su subtitrais anglų kalba. Kita
vaizdinė medžiaga ir žodinis pristatymas per sesijas taip pat turi būti pateikti anglų kalba.
Filmų projektai turi būti pateiki iki 2019 m. vasario 6 d., vėliau pateikti projektai vertinami nebus.
Projektai, pateikti „Coming Soon“ pristatymų sesijoms, taip pat gali pretenduoti ir į „Industry
Screening Platform“ sesijas. Pretendentai, norintys teikti projektus abiem sesijoms, turės tai
nurodyti paraiškos formoje.

ATRANKA
Tarptautinė atrankos komisija vertins pateiktų projektų meninę vertę, tarptautinį ir kino rinkos
potencialą.
Pirmenybė teikiama tiems projektams, kurie potencialiai galės sudominti tarptautinių festivalių
atstovus, kurie nagrinėja temas, artimas plačiajai Europos auditorijai, įskaitant tuos projektus, kurie
savarankiškai aktyviai ieško festivalių, pardavimo agentų ir įvairių filmų platintojų visame pasaulyje.
Atrinkti projektai bus paskelbti 2019 m. kovo pabaigoje.
Atrinkus projektą, jo atstovas (prodiuseris ir (arba) režisierius) turi atvykti ir asmeniškai pristatyti
projektą „Meeting Point – Vilnius“ industrijos renginio metu per „Coming Soon“ sesijas 2019 m.
balandžio 2–4 dienomis.
Nemokamos akreditacijos bus suteiktos visiems atrinktų projektų atstovams.
„Meeting Point – Vilnius“ sumokės už tris nakvynes vienam atrinkto projekto atstovui.

PRISTATYMŲ SESIJOS
Visi atrinkti projektai turės būti pristatyti per 5 minutes: žodinis pristatymas pateikiant informaciją
apie filmo projekto stadiją, finansavimo stadiją ir šaltinius, platinimo potencialą, įgyvendintų ir
būsimų veiksmų planą; vaizdinis pristatymas rodant anonsą ar filmo ištraukas.
Pristatymai vyks anglų kalba ir visa vaizdinė medžiaga turi būti su angliškais subtitrais.

NUORODA
Visi atrinkti projektai naudojamos vaizdinės medžiagos pabaigos titruose turi paminėti „Meeting
Point – Vilnius“. Rekomenduojama naudoti šį sakinį:
„[filmo pavadinimas] buvo rodomas per tarptautinį kino industrijos renginį „Meeting Poing –
Vilnius“.“ MPV logotipą galima atsisiųsti iš interneto svetainės arba gauti susisiekus el. paštu.
Apdovanojimus paskirs specialiai atrinka tarptautinė komisija, sudaryta iš audiovizualinio sektoriaus
ir kino industrijos profesionalų.

