Агенција за филм на Република Македпнија
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ПРИЈАВA ЗА ФИНАНСИРАОЕ НА ДПМАШНИ ФИЛМПВИ ЗА НИВНА ДПРЕАЛИЗАЦИЈА, ЗА МЕДУНАРПДНА
ПРПМПЦИЈА ПРЕКУ УЧЕСТВП НА ФЕСТИВАЛИ И МАНИФЕСТАЦИИ И ПРПМПЦИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА ВП
РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА - ЗА ФИЛМПВИ СП МАКЕДПНСКП МАЛЦИНСКП ФИНАНСИСКП УЧЕСТВП
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I. ППШТИ ИНФПРМАЦИИ
Кппрпдукциски филм сп малцински финансиски удел на Република Македпнија е дпмащен филм вп кпј
ушествптп на Република Македпнија не мпже да биде ппвеќе пд 20%, нп не ппмалку пд 10% вп вкупните
трпщпци за прпизвпдствп на филмпт.
II. УСЛПВИ ЗА УЧЕСТВП
-

-

-

Кпнкурспт е наменет за филмпви кпи вп мпментпт на аплицираое се вп фаза на ппст прпдукција или се вп
целпст заврщени сп реализацијата и не се претхпднп, пп билп кпј пснпв, ппддржани пд страна на
Агенцијата за филм;
За медунарпдна прпмпција мпже да кпнкурира филмски прпдуцент на филм за кпј дп мпмент на
ппднесуваое на Пријавата, не е ппминатп ппвеќе пд една гпдина пд денпт на негпвптп премиернп
прикажуваое;
Правп на ушествп на кпнкурс имаат прпдуценти кпи:
се регистрирани вп Централнипт регистар на Република Македпнија за врщеое на дејнпст
прпизвпдствп на филмпви какп претежна дејнпст;
ја имаат дпставенп и пппплнета вп целпст Пријавата.
III. КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА
-

-

Евалуацијата на дпставените Пријави ќе се врщи врз пснпва на критериумите за финансираое на
прпекти пд наципнален интерес вп филмската дејнпст утврдени вп шлен 27 пд Закпнпт за филмската
дејнпст;
Целпсната дпкументација вп прилпг на Пријавите кпи ќе бидат дпставени на Кпнкурспт, ќе биде
разгледувана пд страна на Филмскипт спвет;
Пдлуките за прифаќаое или пдбиваое на Пријавените прпекти ги дпнесува Управнипт Пдбпр;
Рпкпт за дпнесуваое на Пдлука пп ппднесена Пријава е 30 дена пд денпт на дпставуваоетп на
Пријавата.
IV. ЗАДПЛЖИТЕЛНИ ДПКУМЕНТИ

Задплжителна дпкументација вп зависнпст пд категпријата на филмпт кпја се дпставува на македпнски јазик и
тпа:
I. Ппднпсителите на Пријавите кпи се пднесуваат на филмпви кпи се вп ппст прпдукција и кпи ппбаруваат
средства за заврщуваое на реализацијата на филмпт задплжителнп пптребнп е да ја дпстават следнава
дпкументација на македпнски јазик:
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Синппсис (1 страна);
Кппија (ппследна мпнтирана верзија) пд филмпт сп кпј се аплицира дпстапна електрпнски (сп
дпстава на линк) или ДВД ЦД;
Кратпк ппис/нарација за реализацијата на филмпт (1 страна);
Филмпграфија на филмскипт прпдуцент ппднпсител на Пријавата (правнп и физишкп лице) и
главнипт прпдуцент на филмпт;
Филмпграфија на режисерпт кпј гп режирал филмпт;
Целпсен бучет на филмскипт прпект сп вклушени и ппспшени ставки за ушествптп на Република
Македпнија вп прпектпт и ставки за кпи се ппбарува финансиска ппддрщка пд страна на Агенцијата;
Финансиски план сппред сп ппспшенп прпцентуалнп ушествп на Република Македпнија вп прпектпт и
средствата кпи се ппбаруваат пд Агенцијата;
Изјава дека филмпт за кпј се дпставува Пријавата претхпднп не е ппддржан пд страна на Агенцијата
1
за филм.

Изјавата се дпставува на пбразец утврден пд страна на Агенцијата и кпј е спставен дел пд Пријавата.
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II. Ппднпсителите на Пријавите кпи се пднесуваат на филмпви за кпи се ппбаруваат средства за медунарпдна
прпмпција преку ушествп на фестивали и манифестации, прпмпција и дистрибуција вп Република Македпнија,
задплжителнп пптребнп е да ја дпстават и следнава дпкументација на македпнски јазик:










Синппсис (1 страна);
Кппија пд филмпт сп кпј се аплицира дпстапна електрпнски (сп дпстава на линк) или ДВД ЦД;
Дпказ за направена премиера вп Република Македпнија;
Планпт за медунарпдна прпмпција и дистрибуција вп Република Македпнија;
Филмпграфија на филмскипт прпдуцент ппднпсител на Пријавата (правнп и физишкп лице) и
главнипт прпдуцент на филмпт;
Филмпграфија на режисерпт кпј гп режирал филмпт;
Бучет кпј се пднесува на медунарпдна прпмпција преку ушествп на фестивали и манифестации,
прпмпција и дистрибуција вп Република Македпнија сп ппспшени ставки за кпи се ппбарува
финансиска ппддрщка пд страна на Агеницијата;
Изјава дека филмпт за кпј се дпставува Пријавата претхпднп не е ппддржан пд страна на Агенцијата
2
за филм.

Друга пптребна дпкументација:
- претхпднп израбптени филмпви на прпдуцентпт и режисерпт дпстапни електрпнски (сп дпстава на линк) или
ДВД ЦД;
- други дпкументи/материјали пптребни за дп пбјаснуваое на прпектпт, за кпи ппднпсителпт цени дека е
пптребнп да ги дпстави.
V. НА КПНКУРСПТ НЕМА ДА БИДАТ РАЗГЛЕДУВАНИ ФИЛМСКИ ПРПЕКТИ
На Кпнкурспт нема да бидат разгледувани:
Пријавите кпи се ппднесени пд прпдуценти кпи не се регистрирани вп Централнипт регистар на
Република Македпнија за врщеое на дејнпст прпизвпдствп на филмпви какп претежна дејнпст;
Пријавите кпи не се пппплнети вп целпст и / или вп шиј прилпг не се дпставени сите задплжителни
дпкументи;
Пријавите за филмпви кпи се прпизведени пред ппвеќе пд една гпдина сметајќи гп денпт на
3
ппднесуваоетп на Пријавата .

Агенција за филм на Република Македпнија
ПРИЈАВА
за финансираое на дпмашни филмпви за нивна дпреализација, за медунарпдна прпмпција преку учествп на
фестивали и манифестации, прпмпција и дистрибуција вп Република Македпнија - за филмпви сп македпнскп
малцинскп финансискп учествп
Инфпрмации за прпектпт
Наслпв на прпект
(лпкален и интернаципнален)
Категприја на филмски прпект

Игран

Дпкументарен

Анимиран

Дплгпметражен филм
Кратпметражен филм
Времетраеое на филмпт (минути)
Дали претхпднп е ппднесена пријава за пвпј прпект на

ДА

НЕ

2

Изјавата се дпставува на пбразец утврден пд страна на Агенцијата и кпј е спставен дел пд Пријавата.
Важи самп за Пријавите кпи се пднесуваат за медунарпдна прпмпција преку учествп на фестивали и манифестации,
прпмпција и дистрибуција вп Република Македпнија
3

3

претхпдни Кпнкурси пбјавени пд Агенцијата за филм на
Република Македпнија, пднпснп Филмскипт фпнд

(Акп да, наведи гпдина на пријава)

Филмскипт прпект е:
Пригиналнп сценарип

Адаптација на книжевнп делп

Дпкплку сценариптп е адаптација наведете име на автпр
и назив на делптп
Сценарист:
Режисер:
Вкупен буџет на филмскипт прпект
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ден.

Средства кпи се ппбаруваат пд Агенцијата за филм на
Република Македпнија
Други инфпрмации за филмскипт прпект
Име на правнп лице

ден.

Изнпс на средства сп кпи
учествува вп прпектпт

Адреса и други
инфпрмации (емаил,
тел., веб страна и сл.)

Главен прпдуцент
Кп прпдуцент пд Република
Македпнија
Кппрпдуцент 2
Кппрпдуцент 3
Кппрпдуцент 4

ДАТУМИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИЛМПТ
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Датум на ппшетпк

Датум на заврщуваое

Ппдгптпвки
Пред прпдукција
Прпдукција (снимаое)
Ппст – прпдукција
Заврщуваое на филмпт
Дистрибуција
Премиера на филмпт вп Република Македпнија
УЧЕСТВП НА ДРЖАВЈАНИ ПД РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА ВП КРЕАТИВНИПТ ДЕЛ ПД ФИЛМСКАТА ЕКИПА

Бр. Ппзиција
1

Режисер

2

Директпр на фптпграфија

3

Кпмппзитпр на Пригинална музика

Инфпрмации

4

За прпектите кпи се пднесуваат за медунарпдна прпмпција преку учествп на фестивали и манифестации, прпмпција и
дистрибуција вп Република Македпнија се пппплнува сп изнпс на буџетпт изгптвен за пваа намена

5

Вп пвпј сегмент, фазите кпи не се завршени за прпектите кпи се вп ппст прпдукција фазите кпи се сп сивп се незавршени
и ппради тпа вп тие пплиоа се пппплнуваат датумите кпи се планирани за пвие фази на реализација.

4

4

Сценарист

5

Автпр на книжевнп делп сппред кпе е напищанп
сценариптп

6

Сценпграф

7

Кпстимпграф

8

Автпр на маска

9

Дизајнер на звук

10

Мпнтажа

11

Главна улпга 1

12

Главна улпга 2

13

Главен црташ/аниматпр (за анимиран филм)

14

Прпдукција на филмскипт прпект вп РМ

Денпви

Недели

Учествп на други државјани пд РМ вп филмската екипа (Наведи ппзиција)

ППДАТПЦИ НА ППДНПСИТЕЛПТ НА ПРИЈАВАТА
Име на правнп лице
Име и презиме на управител
Управител:
ЕДБ:

ЕМБС:

Адреса
Телефпн

Факс:

Мпбилен

Е-mail

Web страна
Деппнент на банка
Брпј на жирп-сметка

Датум на ппднесуваое на
Пријавата:

Пптпис на управителпт на
Прпдуцентската куќа :
пешат

---------------------------------

---------------------------------
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НАППМЕНА: Сп пптпищуваое на пваа пријава филмскипт прпдуцент ја пптврдува тпшнпста и кпмплетнпста на
гпренаведените ппдатпци

(щтембил на правнптп лице)

Изјава
____________________________________ (име на прпдукциска куќа) какп ппднпсител на Пријавата на
финансираое на дпмащни филмпви за нивна дпреализација, за медунарпдна прпмпција преку ушествп на
фестивали и манифестации, прпмпција и дистрибуција вп Република Македпнија пптврдува дека
филмпт__________________________________(наслпв на прпектпт), не е претхпднп, пп билп кпј пснпв, ппддржан
пд страна на Агенцијата за филм на Република Македпнија.

Име на Правнп лице:
___________________
Закпнски застапник:
__________________
(Име и презиме)
Датум
__________________
___________________
(пптпис)
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