MPV 2021 paraiškų teikimo
COMING SOON sesijai GAIRĖS
Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. vasario 28 d.
BENDRA INFORMACIJA
Įsidėmėkite: paraiškas „Coming Soon“ sesijai teikti galima iki 2021 m. VASARIO 28 d.
Norėdami pateikti paraišką, turite susikurti profilį arba naudotis jau turimu ir užpildyti
internetinę paraiškos formą šiuo adresu.
Nepilnai užpildytos paraiškos nebus svarstomos;
Visa medžiaga ir subtitrai turi būti pateikti anglų kalba;
Atrankos komisijos sprendimas negali būti skundžiamas.
ATRANKOS KRITERIJAI:
•
•
•
•

debiutiniai režisierių filmai (pirmas ar antras ilgametražis kūrinys);
kurti režisierių iš dalyvauti galinčių šalių*;
vaidybiniai, dokumentiniai ir animaciniai ilgametražiai filmai;
filmų projektai, esantys parengiamajame, filmavimo ar postprodukcijos etape, kuriuos
numatoma užbaigti ir pristatyti žiūrovams 2021 m. ar 2022 m. pradžioje.

* 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 pareiškėjai turi pilnai užpildyti paraiškos formą internetu.
Vaizdinė filmo projekto medžiaga – filmo anonsas ar ištrauka, dvi aukštos rezoliucijos nuotraukos ir
pagrindinė informacija – turi būti prieinami pateikus filmo projektą. Taip pat suteikiate teisę
informaciją apie filmo projektą naudoti „Meeting Point – Vilnius“ internetinėje ir spausdintinėje
komunikacijoje.
Filmo anonsas ar ne ilgesnė nei 5 minučių ištrauka turi būti subtitruoti anglų kalba. Kita
vaizdinė medžiaga ir pristatymas sesijos metu taip pat turi būti pateikti anglų kalba.
Filmų projektai privalo būti pateikti iki 2021 m. vasario 28 d., vėliau pateikti projektai vertinami
nebus.
ATRANKA

Tarptautinė atrankos komisija vertins filmų projektų meninę vertę, tarptautinį ir rinkos potencialą.
Pirmenybė teikiama projektams, kurie potencialiai sudomins tarptautinių festivalių
atstovus, nagrinėja temas, artimas plačiajai Europos auditorijai, ir ieško festivalių, pardavimo
agentų ir filmų platintojų visame pasaulyje.
Atrinkti projektai bus paskelbti 2021 m. kovo viduryje.
Atrinkus projektą, jo atstovas (prodiuseris ir (arba) režisierius) turi dalyvauti ir asmeniškai pristatyti
projektą tarptautinei profesionalų auditorijai „Coming Soon“ sesijoje, vyksiančioje „Meeting Point –
Vilnius“ industrijos renginio metu 2021 m. balandžio 14–16 d.
Nemokamos industrijos akreditacijos bus suteiktos visiems atrinktų projektų atstovams.
PRISTATYMO SESIJA
Atrinkti projektai turės būti pristatyti per 5 minutes, apjungiant pristatymą žodžiu, kurio metu
aptariama visa filmo projekto eiga (kūrybiniai ir finansiniai elementai, planuojami ar jau įvykdyti
teisiniai žingsniai, platinimo potencialas), ir anonso, filmo ištraukos ar kitos su filmu susijusios
vaizdinės medžiagos vizualų pristatymą.
Pristatymai vyks anglų kalba ir visa vaizdinė medžiaga turi būti subtitruota anglų kalba.
ĮSIPAREIGOJIMAI
Visi atrinkti projektai pabaigos titruose turi paminėti „Meeting Point – Vilnius“.
Rekomenduojama naudoti šį sakinį:
„[filmo pavadinimas] buvo rodomas tarptautiniame kino industrijos renginyje „Meeting Point –
Vilnius“.“
MPV logotipą galima atsisiųsti iš interneto svetainės arba gauti prodiuseriams susisiekus el.
paštu.
Apdovanojimus skirs specialiai atrinka tarptautinė komisija, sudaryta iš audiovizualinės
industrijos profesionalų.

