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I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Домашен филм е филм:
- Чиј режисер и филмски продуцент се од Република Македонија и во кој учествуваат мнозинство автори,
актери и други уметници и филмски работници од Република Македонија или
- Филм кој во 80% е финансиран со средства од Република Македонија или филм произведен од еден или
повеќе филмски продуценти од Република Македонија со најмалку еден автор од Република Македонија
и со претежен дел на филмски работници од Република Македонија или
- Филм произведен во соработка со странски филмски продуценти согласно со Европската конвенција за
копродукција во кинематографијата
II. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО
-

-

Конкурсот е наменет за филмови кои во моментот на аплицирање се во фаза на пост продукција или се во
целост завршени со реализацијата и не се претходно, по било кој основ, поддржани од страна на Агенцијата
за филм;
За меѓународна промоција може да конкурира филмски продуцент, на филм кој во момент на поднесување
на барањето, не е поминато повеќе од една година од денот на неговото премиерно прикажување;
Право на учество на конкурс имаат продуценти кои:
- се регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на дејност
производство на филмови како претежна дејност;
ја имаат доставено и пополнета во целост Пријавата.
III. КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА
-

-

Евалуацијата на доставените Пријави ќе се врши врз основа на критериумите за финансирање на
проекти од национален интерес во филмската дејност утврдени во член 27 став (1) од Законот за
филмската дејност;
Целосната документација во прилог на Пријавите кои ќе бидат доставени на Конкурсот, ќе биде
разгледувана од страна на Филмскиот совет;
Одлуките за прифаќање или одбивање на Пријавените проекти ги донесува Управниот Одбор;
Рокот за донесување на Одлука по поднесена Пријава е 30 дена од денот на доставувањето на
Пријавата.
IV. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Задолжителна документација во зависност од категоријата на филмот која се доставува на македонски јазик и
тоа:
I. Подносителите на Пријавите кои се однесуваат на филмови кои се во пост продукција и кои побаруваат средства
за завршување на реализацијата на филмот задолжително потребно е да ја достават следнава документација на
македонски јазик:
−
−
−
−
−
−
−

Синопсис (1 страна);
Копија (последна монтирана верзија) од филмот со кој се аплицира достапна електронски (со достава
на линк) или ДВД ЦД;
Краток опис/нарација за реализацијата на филмот (1 страна);
Филмографија на филмскиот продуцент (правно и физичко лице);
Филмографија на режисерот кој го режирал филмот;
Целосен буџет на филмскиот проект со вклучени и посочени ставки за кои се побарува финансиска
поддршка од страна на Агенцијата;
Финансиски план според со посочено процентуално учество на средствата кои се побаруваат од
Агенцијата;
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−

Изјава дека филмот за кој се доставува Пријавата претходно не е поддржан од страна на Агенцијата
за филм. 1

II. Подносителите на Пријавите кои се однесуваат на филмови за кои се побаруваат средства за меѓународна
промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија,
задолжително потребно е да ја достават и следнава документација на македонски јазик:
−
−
−
−
−
−
−

−

Синопсис (1 страна);
Копија од филмот со кој се аплицира достапна електронски (со достава на линк) или ДВД ЦД;
Доказ за направена премиера;
Планот за меѓународна промоција и дистрибуција во Република Македонија;
Филмографија на филмскиот продуцент (правно и физичко лице);
Филмографија на режисерот кој го режирал филмот;
Буџет кој се однесува на меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации,
промоција и дистрибуција во Република Македонија со посочени ставки за кои се побарува
финансиска поддршка од страна на Агеницијата;
Изјава дека филмот за кој се доставува Пријавата претходно не е поддржан од страна на Агенцијата
за филм. 2

Друга потребна документација:
- претходно изработени филмови на продуцентот и режисерот достапни електронски (со достава на линк) или
ДВД ЦД;
- други документи/материјали потребни за до објаснување на проектот, за кои подносителот цени дека е
потребно да ги достави.
V. НА КОНКУРСОТ НЕМА ДА БИДАТ РАЗГЛЕДУВАНИ ФИЛМСКИ ПРОЕКТИ
На Конкурсот нема да бидат разгледувани:
- Пријавите кои се поднесени од продуценти кои не се регистрирани во Централниот регистар на
Република Македонија за вршење на дејност производство на филмови како претежна дејност;
- Пријавите кои не се пополнети во целост и / или во чиј прилог не се доставени сите задолжителни
документи;
- Пријавите за филмови кои се произведени пред повеќе од една година сметајќи го денот на
поднесувањето на Пријавата3.
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Изјавата се доставува на образец утврден од страна на Агенцијата и кој е составен дел од Пријавата.
се доставува на образец утврден од страна на Агенцијата и кој е составен дел од Пријавата.
3 Важи само за Пријавите кои се однесуваат за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации,
промоција и дистрибуција во Република Македонија
2Изјавата
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Агенција за филм на Република Македонија
ПРИЈАВА
за финансирање на домашни филмови за нивна дореализација, за меѓународна промоција преку учество на
фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија
Информации за проектот
Наслов на проект
(локален и интернационален)
Категорија на филмски проект

Игран

Документарен

Анимиран

Долгометражен филм
Кратометражен филм
Времетраење на филмот (минути)
Дали претходно е поднесена пријава за овој проект на
претходни Конкурси објавени од Агенцијата за филм на
Република Македонија, односно Филмскиот фонд

ДА

НЕ

(Ако да, наведи година на пријава)

Филмскиот проект е:
Национален филм

мнозинска ко-продукција

Оригинално сценарио

Адаптација на книжевно дело

Доколку сценариото е адаптација наведете име на автор
и назив на делото
Сценарист:
Режисер:
Вкупен буџет на филмскиот проект4

ден.

Средства кои се побаруваат од Агенцијата за филм на
Република Македонија
Други информации за филмскиот проект
Име на правно лице

Износ на средства со кои
учествува во проектот

ден.

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

Главен продуцент
Копродуцент 1
Копродуцент 2
Копродуцент 3
Копродуцент 4

4

За проектите кои се однесуваат за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и
дистрибуција во Република Македонија се пополнува со износ на буџетот изготвен за оваа намена
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ДАТУМИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИЛМОТ5
Датум
Датум на почеток

времетраење
Датум на завршување

Подготовки
Пред продукција
Продукција (снимање)
Пост – продукција
Завршување на филмот
Дистрибуција
Премиера на филмот во Република Македонија
ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА
Име на правно лице
Име и презиме на управител
Управител:
ЕДБ:

ЕМБС:

Адреса
Телефон

Факс:

Мобилен

Е-mail

Web страна
Депонент на банка
Број на жиро-сметка

Датум на поднесување на
Пријавата:

Потпис на управителот на
Продуцентската куќа :
печат

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

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

НАПОМЕНА: Со потпишување на оваа пријава филмскиот продуцент ја потврдува точноста и комплетноста на
горенаведените податоци

(штембил на правното лице)

5

Во овој сегмент, фазите кои не се завршени за проектите кои се во пост продукција фазите кои се со сиво се незавршени
и поради тоа во тие полиња се пополнуваат датумите кои се планирани за овие фази на реализација.
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Изјава
____________________________________ (име на продукциска куќа) како подносител на Пријавата на
финансирање на домашни филмови за нивна дореализација, за меѓународна промоција преку учество на
фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија потврдува дека
филмот__________________________________(наслов на проектот), не е претходно, по било кој основ, поддржан
од страна на Агенцијата за филм на Република Македонија.

Име на Правно лице:
___________________
Законски застапник:
__________________
(Име и презиме)
Датум
__________________
___________________
(потпис)
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