„MPV 2022“ dalyvavimo nuostatai
„COMING SOON“
GAIRĖS
Bendri aspektai:
Atkreipkite dėmesį: galutinis „Coming Soon“ projektų pateikimo terminas yra 2022
m. vasario 17 d.
Norėdami pateikti paraišką ir reikalingą medžiagą, turite susikurti naują arba
naudoti turimą paskyrą ir užpildyti internetinę formą spustelėję šią nuorodą.
Nepilnos paraiškos svarstomos nebus. Paraiškos medžiaga ir subtitrai turi būti
pateikti anglų kalba. Atrankos komisijos sprendimai neskundžiami.

„Coming Soon“ atrankos kriterijai:
• projektai turi būti režisūriniai debiutai (pirmasis arba antrasis filmas);
• režisierius iš žemiau nurodytų šalių*;
• atrankai gali būti teikiami vaidybiniai, dokumentiniai ar animaciniai
pilnametražiai filmai;
• projektai turi būti preprodukcijos, produkcijos arba postprodukcijos etape,
planuojant juos užbaigti ir pristatyti 2022 m. arba 2023 m. pradžioje.

Paraiškos teikimas:
Visose paraiškose turi būti užpildyta internetinė paraiškos forma.
Filmo projekto vaizdinė medžiaga – treileris ar filmo ištrauka, taip pat du didelės
raiškos kadrai ir pagrindinė informacija – turi būti prieinama projekto pateikimo metu
ir leidžiama rodyti „Meeting Point – Vilnius“ internetinėje ir spausdintinėje
medžiagoje.
Filmo treileris arba filmo ištrauka – ne ilgesnė nei 5 min. – turėtų būti titruota anglų
kalba. Kita vaizdinė informacija ir pristatymas taip pat turi būti pateikta anglų kalba.
Filmų projektai turi būti pateikti iki 2022 m. vasario 17 d. Po oficialaus galutinio
termino nebebus vertinamas joks projektas.

ATRANKA
Tarptautinė atrankos komisija vertins projektų meninę vertę, tarptautinį ir rinkos
potencialą. Pirmenybė bus teikiama kino projektams, galintiems atkreipti didžiųjų
tarptautinių kino festivalių dėmesį ir plėtojantiems platesnei Europos auditorijai
aktualias temas, taip pat turintiems tikslą ieškoti festivalių, pardavimo agentų ir
platintojų visame pasaulyje.
Atrankos rezultatai bus paskelbti 2022 m. vasario pabaigoje.
Atrinkto filmo projekto atstovas (geriau prodiuseris ir/arba režisierius) turės
dalyvauti industrijos renginyje „Meeting Point – Vilnius“ ir asmeniškai pristatyti
projektą tarptautinei profesionalų auditorijai „Coming Soon“ sesijos metu 2022 m.
kovo 30–balandžio 1 d.
Visiems atrinktiems dalyviams bus pasiūlyta nemokama industrijos akreditacija.

PRISTATYMŲ SESIJA
Visų atrinktų projektų kūrėjų bus prašoma parengti 7 minučių trukmės pristatymą,
kuris apjungtų žodinį viso projekto paketo (kūrybinių, finansinių elementų, jau
priimtų ar vykdomų teisinių elementų, platinimo potencialo) pristatymą ir vaizdinį
treilerio, filmo ištraukos ar kitos aktualios su filmu susijusios vaizdinės medžiagos
pristatymą.
Pristatymas turi vykti anglų kalba, o visa pateikiama vaizdinė medžiaga turi būti su
angliškais subtitrais.

ĮSIPAREIGOJIMAI
Atrinktų projektų baigiamuosiuose titruose turėtų būti paminėtas „Meeting Point –
Vilnius“.
Pageidautina, kad baigiamuosiuose titruose būtų toks sakinys: „[filmo pavadinimas]
buvo parodytas tarptautiniame industrijos renginyje „Meeting Point – Vilnius“.
Renginio logotipą galima rasti interneto svetainėje arba atsisiųsti pateikus užklausą.
* 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.

