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Агенцијата за филм на Република Северна Македонија, како правен наследник на НУ Филмски фонд, основана е со Законот за
филмската дејност (Сл. весник бр.82/13).
Во согласност со своите надлежности, Агенцијата за филм се грижи за финансирање на проекти од национален интерес во
филмската дејност, прибира средства за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност, го поттикнува
развојот на домашни сценарија, дава поддршка за реализација на меѓународни филмски копродукции, остварува меѓународна
соработка со институции, фестивали и со други организации од филмската дејност, врши активности за поттикнување на
вложувања во филмската дејност и други работи утврдени со Законот за филмска дејност.
За својата работа и за активностите што ги презема во согласност со надлежностите за кои е основана, директорот на Агенцијата за
филм доставува до Владата Годишен извештај. Почнувајќи од 2019 година, кога македонската кинематографија бележи маркантен
успех, освен Годишниот извештај до Владата, Агенцијата презеде активности и за отчетност кон јавноста и кон граѓаните. Оттаму за сите реализирани средства и преземени активности во текот на годината - Агенцијата подготвува публикација во која накратко,
преку едноставни прикази, наведени се преземените активности и реализираните финансиски средства.
На самиот почеток пред страниците што следуваат, неминовно е да се спомене дека почнувајќи од март 2020 година светот се
соочи со пандемија предизвикана од вирусот КОВИД 19, која го засегна секој сегмент на опшественото живеење, вклучувајќи
ја и филмската индустрија. Оттаму, оваа година поголемиот дел од светските филмски настани го одложија или укинаа своето
одржување, а многу од нив се одржаа виртуелно, користејќи ги најсовремените технологии за комуникација. Ситуацијата не е
променета ни на самиот крај на 2020 година, кога во поголемиот дел од светот сè уште се спроведуваат рестрикции во однос
на физичкото дистанцирање, одржување настани наменети за групи на поединци, патувања кон и од одредени земји што се
посериозно погодени од пандемијата итн. Оваа година е неизбежно да биде запаметена, како поразлична од сите други, но
неизбежно е и како таква да предизвика нови размислувања и погледи во однос на реализацијата на сите сегменти што ја чинат
филмската дејност, продукцијата, дистрибуцијата, промоцијата, презентацијата итн. Во годините што следуваат, од соодветна
временска дистанца, ќе може да се увидат сите промени што ќе се создадат како резултат на ова влијание.
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The North Macedonia Film Agency was established under the Film Industry Law (Official Gazette of Republic of North Macedonia
No.82/2013), as a legal successor of the North Macedonia Film Fund.
According to its competencies, the Agency aims at providing support to the production of projects of national interest in the film
industry, obtaining funds for financing projects of national interest in the film industry, stimulates the creation of national screenplays,
provides support for the realization of international filming co-productions, stimulates international cooperation with institutions, film
festivals and other film industry organizations, performs activities to encourage investments in the film industry and other activities
established by the Film Industry Law.
The Agency’s director submits an Annual Report to the Government on its work and the activities it undertakes in accordance with
its competencies. Starting from 2019, a year of remarkable success for the Macedonian cinematography, in addition to the Annual
Report to the Government, the Agency has undertaken activities for accountability to the public and the citizens. Therefore, the Agency
prepares a publication briefly listing the undertaken activities and realized funds through simple overviews.
Before we begin detailing the following pages, it is inevitable to mention that starting from March 2020, the world was faced with a
pandemic caused by the COVID 19 virus, which affected every segment of social life, including the film industry. Hence, this year most
of the world’s film events have postponed or canceled, and many of them took place in a virtual format, by using latest communication
technologies. At the very end of 2020, the situation remains more or less the same, in most parts of the world restrictions are still in
place in terms of maintaining social distance, organization of events intended for groups of individuals, travelling to and from certain
countries that have been severely affected by the pandemic, etc. This year will inevitably be remembered as unlike no other, but it
is also expected as such to influence new methods and views in terms of realization of all segments pertaining to the film industry:
production, distribution, promotion, presentation, etc. Hopefully, in the following years, from an appropriate time distance, we will be
able to evaluate the effects and the aftermath of this pandemic.
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Имајќи ги предвид сите случувања што ни ги донесе 2020 година, Агенцијата за филм ја продолжи својата работа континуирано
грижејќи се за развојот на дејноста. Во конкретниот случај, на самиот почеток од прогласувањето на вонредната состојба во С.
Македонија, Агенцијата реализираше неколку активности како поддршка за филмот. Прво, поголем дел од проектите што беа во
поодмината фаза на реализација, а на претходни конкурси биле одобрени за финансирање, добија ургентна исплата на следната
рата од одобрените средстава - како би ги исплатите сите филмски професионалци што работеле на конкретните проекти. Потоа,
заедно со Друштвото на филмски работници на Македонија (ДФРМ) беше покрената иницијатива за поддршка на филмските
работници кои во дадениот период, поради застојот на филмската продукција, немаа можност да бидат работно ангажирани.
Оттаму, од страна на Владата, а по претходен јавен повик спроведен преку Агенцијата за филм, беше доделена еднократна
поддршка во износ од една минимална плата за месеците април и мај. Вториот дел од поддршката за филмските работници беше
обезбеден кон крајот на 2020 година. Покрај наведеното, Агенцијата за филм беше и еден од предложувачите и заедно со ДФРМ
учествуваше во подготовка на Протоколот за снимање во услови на пандемија, со кој се препорачуваат мерките за заштита на
сите инволвирани поединци на филмскиот сет.
Со задоволсто може да се спомене и фактот што филмската продукција, и покрај застојот од неколку месеци, сепак, не запре. Во
текот на пандемијата во С. Македонија се снимија неколку долгометражни филмови и тоа „Преекспонирано“, во режија на Елеонора
Венинова, продукција ДНФ Филмс (август), „Мими“, во режија на Даријан Пејовски, продукција Скопје филм студио (октомври),
„Денот на жената“ во режија на Гоце Цветановски, продукција Македонска крепост (октомври), како и краткометражните
„Обичната Ели“, во режија на Лавинија Софрониевска, продукција Минимал колектив (септември) и „Проблемот на Тина“, во
режија на Радован Петровиќ, продукција ДФВП Партизанс ДООЕЛ Скопје (ноември).
Ова се само дел од активностите како показатели за македонската филмска продукција во 2020 година. На страниците што
следуваат е образложена реализацијата на финансиските средства за работа на Агенцијата за филм, реализацијата на проектите
од национален интерес и останатите активности, но и постигнатите резултати од работењето во 2020 година.
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Despite the developments that 2020 brought to us, the Agency continued its work, continuously taking care of the development of
the industry. Specifically, from the moment our country has declared a state of emergency, the Agency carried out several activities in
support of the sector. First, most of the projects that were in the advanced stage of implementation, and were approved for funding in
previous Calls, received an urgent payment of the next installment of their approved funds in order to be able to settle their obligations
to film professionals who were engaged on specific projects. Then, together with the Macedonian Film Professionals’ Association
(DFRM), an initiative was launched to support film workers who in the given period due to the stagnation of film production did not have
the opportunity to be hired. In addition, the Government, after a previous Public Call conducted through the Agency, granted a one-time
support in the amount of one minimum wage for the months of April and May. A second batch of support for filmmakers was provided in
late 2020. Furthermore, the Agency was one of the proposers and together with the Macedonian Film Professionals’ Association (DFRM)
participated in the preparation of the safety Protocol for filming during COVID-19, which recommends measures for the protection of all
involved individuals on the film set.
We can say with pleasure that film production did not stop despite the delay of several months. During the pandemic in North Macedonia,
several feature films were shot, such as “Sabattier Effect” by Eleonora Veninova, produced by DNF Films (in August), “Mimi” by Darijan
Pejovski, produced by Skopje Film Studio (in October), “The Day of the Woman” by Goce Cvetanovski, produced by Makedonska Krepost
( in October), as well as the short films “Common Eli” directed by Lavinija Sofronievska, produced by Minimal Kolektiv (in September)
and “Tina’s Problem” directed by Radovan Petrovic produced by Partyzans (in November).
These are only part of the activities as indicators for the Macedonian film production in 2020. The following pages present the ways in
which the Agency’s funds have been realized, including projects of national interest and other activities supported by the Agency and
as well as achieved results in 2020.
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ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА 2020 ГОДИНА И

APPROVED BUDGET FOR 2020 AND

РЕАЛИЗИРАНИ REALIZED
СРЕДСТВА FUNDS
ЗА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС

FOR PROJECTS OF NATIONAL INETEREST
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Средствата потребни за работа на Агенцијата за филм дел се обезбедуваат од Буџетот на Република С. Македонија и дел од други
извори утврдени со Законот за филмска дејност.
За 2020 година буџетот за работа на Агенцијата за филм изнесува 161.869.732 денари (88.926.758 денари обезбедени од Буџетот
на Република Северна Македонија и 72.942.974 денари - средства обезбедени од други извори утврдени во членот 11, став 2 од
Законот за филмската дејност).
Средствата што се дел од буџетот за 2020 година во периодот од 1.1.2020 до 31.12.2020 се реализирани на следниот начин:
90 проценти се исплатени за намирување на обврски кон филмски и други проекти од национален интерес, финансирани по
конкурси објавени од страна на Агенцијата и активности за развој на филмската дејност и меѓународна промоција на македонското
творештво, а 10 проценти за плати, надоместоци, даноци и за останати оперативни расходи за одржување на институцијата.

10%
плати, надоместоци, даноци и за останати оперативни
расходи за одржување на институцијата

90%
филмски и други проекти од национален интерес,
финанисрани по конкурси објавени од страна на
Агенцијата и активности за развој на филмската дејност и
меѓународна промоција на македонското творештво
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The funds needed for the operation of the Agency are provided from the Budget of Republic of North Macedonia and from other
sources established by the Film Industry Law.
The Agency’s budget for 2020 was 161.869.732 MKD or approx. 2.632.028 EUR (88.926.758 MKD or approx. 1.445.963 EUR provided by
the Budget of the Republic of North Macedonia and 72.942.974 MKD or approx. 1.186.064 EUR from other sources established in Article
11 paragraph 2 of the Film Industry Law).
The funds that are part of the budget for 2020 for the period from 1.1.2020 to 31.12.2020 are spent as follows:
90% of the funds were used to support films and other projects of national interest selected by the Agency as a result of its public
call for applications, as well as activities for the development of the film industry and the international promotion of Macedonian
cinematography, while 10% of the funds were used to cover salaries, fees, taxes and the operating expenses for maintenance of the
institution.

10%
salaries, fees, taxes and the operating expenses for maintenance of the institution

90%
films and other projects of national interest selected by the
Agency as a result of its public call for applications, as well
as activities for the development of the film industry and the
international promotion of Macedonian cinematography
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Во табеларните прикази што се наведени подолу, разложени се финансиските средства исплатени кон филмски и други проекти
од национален интерес, финанисрани по конкурси објавени од страна на Агенцијата и активности за развој на филмската дејност
и меѓународна промоција на македонското творештво по вид на проекти / активности:

Табела 1: Реализирани/исплатени средства за проекти за производство на долгометражен и на краткометражен игран, документарен и
анимиран филм

Вид на проекти

Вкупен износ на исплатени
средства (МКД)

Долгометражни играни филмови – национални филмови и мнозински копродукции

81.595.402

Долгометражни играни филмови – малцински копродукции

18.657.863

Долгометражни документарни филмови – национални филмови и мнозински копродукции
Долгометражни документарни филмови – малцински копродукции

6.774.950
115.000

Долгометражни анимирани филмови – национални филмови и мнозински копродукции

1.200.000

Краткометражни играни филмови – национални филмови и мнозински копродукции

1.855.000

Краткометражни документарни филмови – национални филмови и мнозински копродукции

2.135.000

Краткометражни анимирани филмови – национални филмови и мнозински копродукции
Вкупно:
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245.000
112.578.215

The tables below present the disbursed funds for films and other projects of national interest, approved for funding through the Agency’s
Call for Applications as well as activities for the development of the film industry and the international promotion of Macedonian
cinematography, according to category/activity:

Table 1: Realized/disbursed funds for the production of feature films, short films, documentaries and animated films

Category
Feature films – national films and majority co-productions
Feature films – minority co-productions
Feature documentary films – national films and majority co-productions

Total amount of disbursed
funds (in EUR)
1.326.755
303.380
110.162

Feature documentary films – minority co-productions

1.870

Feature animated films – national films and majority co-productions

19.512

Short films – national films and majority co-productions

30.163

Short documentary films – national films and majority co-productions

34.715

Short animations – national films and majority co-productions

3.984

Total:

1.830.540
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Табела 2: Реализирани/исплатени средства за други проекти од национален интерес, членарини во меѓународни органзиации, меѓународна
промоција на македонското филмско творештво и унапредување на филмската дејност

Вид на проекти
Проекти за организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер
Публикации од областа на филмската дејност

Вкупен износ на исплатени
средства (МКД)
5.445.802
24.000

Членство на Република Северна Македонија во меѓународни филмски организации

10.963.659

Проекти за производство на други аудиовизуелни дела – играни и документарни ТВ-серии

3.800.000

Проекти за развој на едукативни програми за унапредување на филмската култура

282.142

Проекти за дистрибуција (Патувачко кино)

60.000

Меѓународна промоција на македонското филмско творештво
(доделени средства преку посебни одлуки на Управен одбор)

4.984.901

Меморандум за соработка со Друштво на филмски работници на Македонија (ДФРМ)

1.560.000

Вкупно:

27.120.504
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Table 2: Realized / disbursed funds for other projects of national interest, for the membership in international organizations, for international promotion of
Macedonian cinematography and development of the film industry

Category
Projects for organizing domestic festivals and other film events of international character
Film industry publications

Total amount of disbursed
funds (in EUR)
88.550
390

Membership of the Republic of North Macedonia in international film organizations

178.271

Projects for the production of other audiovisual works – fiction and documentary TV series

61.789

Projects for the development of educational programmes for development of film culture

4.588

Projects for distribution (Travelling cinema)

976

International promotion of Macedonian cinematography
(funds granted through individual Decisions of the Board of Directors)

81.055

Memorandum of Cooperation with the Macedonian Film Professionals’ Association (DFRM)

25.366

Total:

440.984
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Табела 3: Реализирани/исплатени средства на правни лица што се здобиле со право на поврат на средства
Проект

Продуцент / Сервис

Сирена во Париз на Матијал Малзиу

Сестри и брат Митевски

Вкупен износ на исплатени
средства (МКД)

Вкупно:

6.280.140

Во согласност со табеларните прикази, од вкупно реализираните средства:

4%

потрошени за проекти на правни лица што се здобиле со
право на поврат на средства

19%

се потрошени за други проекти од национален интерес,
членарини во меѓународни органзиации, меѓународна
промоција на македонското филмско творештво и
унапредување на филсмката дејност

77%

се потрошени за проекти за производство на долгометражен
и на краткометражен игран, документарен и анимиран филм
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6.280.140

Table 3: Realized/disbursed funds to legal entities that have received a right to refund (cash rebate scheme)
Project

Producer/Service company

Mermaid in Paris by Mathias Malzieu

Sisters and Brother Mitevski

Total amount of disbursed
funds (in EUR)

Total:

102.116
102.116

According to the tables, of the total realized funds:

4%

was spent on projects by legal entities that have received a
right to refund (cash rebate scheme)

19%

was spent for other projects of national interest, for the membership in international organizations, and for the international
promotion of Macedonian cinematography and development of
the film industry

77%

was spent on projects for the production of feature films, short
films, documentaries and animated films
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ФИНАНСИСКА FINANCIAL
ПОДДРШКА SUPPORT
ЗА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОАНЛЕН ИНТЕРЕС
ПРЕКУ ОБЈАВА НА КОНКУРСИ
ВО 2020 ГОДИНА

FOR PROJECTS OF NATIONAL INTEREST
SELECTED THROUGH THE AGENCY’S
PUBLIC CALL FOR APPLICATIONS
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ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ПРЕКУ ОБЈАВА
НА КОНКУРСИ ВО 2020 ГОДИНА

1

Поддршка на проекти за производство на долгометражен и на
краткометражен игран, документарен и на анимиран филм

Во месец јануари, Агенцијата објави Конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен и на краткометражен
игран, документарен и анимиран филм, со два рока на одлучување. Во првиот рок на одлучување беше донесена Одлука за
финанисрање на вкупно дваесет филмски проекти и тоа: шест долгометражни играни филмови национални / со македонски
мнозински удел, три долгометражни играни филмови со македонски малцински удел, четири долгометражни документарни
филмови (национални) / со македонски мнозински удел, еден долгометражен документарен филм со македонски малцински удел,
еден долгометражен анимиран филм со македонски малцински удел, четири краткометражни играни филмови (национални) / со
македонски мнозински удел и еден краткометражен анимиран филм (национален) / со македонски мнозински удел.
Во вториот рок на одлучување, заклучно со 31.12.2020 година, не е донесена Одлука за финансирање по пријавените проекти.
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FINANCIAL SUPPORT FOR PROJECTS OF NATIONAL INTEREST SELECTED THROUGH THE
AGENCY’S PUBLIC CALL FOR APPLICATIONS

1

Projects supporting the production of feature and short film,
documentary and animated film

In January, the Agency announced a Call for financing projects for the production of feature, short, documentary and animated films,
with two decision deadlines. In the first decision deadline, a Decision was made to finance a total of twenty film projects, as follows: six
national feature films with majority Macedonian support, three national feature films with minority Macedonian support, four national
feature documentaries with majority Macedonian support, one national feature documentary with minority Macedonian support, one
feature animated film with minority Macedonian support, four national short films with majority Macedonian support and one national
short animated film with majority Macedonian support.
Until 31.12.2020 the Agency hasn’t made a Decision for the support of projects submitted at the second deadline.
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Долгометражни играни филмови - национални филмови и мнозински копродукции – поддржани шест проекти:
Одобрен
износ (МКД)

Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Најсреќниот човек на светот“

Сести и брат Митевски

Теона С. Митевска

30.000.000

„Кајмак“

Банана филм

Милчо Манчевски

30.000.000

„Убиј ги прво децата“

Трис филмс

Димитар Оровчанец

20.000.000

„Слатката горчина на зрелите
калинки“

Веда филмс продакшн

Андреј Илиевски Волкашин

19.000.000

„Домаќинство за почетници“

Лист продукција

Горан Столевски

21.500.000

„Кома“

Галактика пиктурес

Агим Абдула

23.000.000

Долгометражни играни филмови - малцински копродукции – поддржани три проекти:
Одобрен
износ (МКД)

Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Ескорд“

Скопје филм студио

Лукас Нола

4.500.000

„Зад стоговите сено“

Сектор филм

Арсимина Продру

4.000.000

„Живи и здави“

Круг филм

Иван Маринковиќ

3.500.000

22

Feature films - national films and majority co-productions – 6 projects supported:
Approved
amount (in EUR)

Project title

Producer

Director

The Happiest Man in the World

Sisters and Brother Mitevski

Teona S. Mitevska

487.805

Kaymak

Banana Film

Milcho Manchevski

487.805

Kill the Children First

Trice Films

Dimitar Orovcanec

325.203

Sweet Bitterness of Ripe
Pomegranates

Veda Film Production

Andrej Ilievski Volkashin

308.943

Housekeeping for beginners

List Production

Goran Stolevski

349.593

Coma

Galaktika Pictures

Agim Abdula

373.984

Feature films – minority co-productions – 3 projects supported:
Approved
amount (in EUR)

Project title

Producer

Director

Escort

Skopje Film Studio

Lukas Nola

Behind the Haystacks

Sektor Film

Asimina Proedrou

65.041

Forever Hold Your Peace

Krug Film

Ivan Marinkovic

56.911

73.171
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Долгометражни документарни филмови - национални филмови и мнозински копродукции - поддржани четири проекти:
Одобрен
износ (МКД)

Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Време на бетон“

Скопје филм студио

Игор Иванов

2.500.000

„Од пепел и прав до небески
височини“

Реал филм продакшн

Аљоша Симјановски

1.800.000

„Скопски баланс“

Лајт продакшн

Огнен Димитриовски

3.000.000

„Емигрант сум или?“

Арнел продакшн

Сенад Абдули

3.000.000

Долгометражни документарни филмови - малцински копродукции – поддржан еден проект:
Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Планета на овците“

Трис филмс

Марвин Енхолт

Одобрен
износ (МКД)
3.500.000

Долгометражни анимирани филмови - малцински копродукции – поддржан еден проект:
Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Авантурите на карикатурата“

Синема футура

Вера Влајиќ
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Одобрен
износ (МКД)
2.500.000

Feature documentary films – national films and majority co-productions - 4 projects supported:
Approved
amount (in EUR)

Project title

Producer

Director

Concrete Time

Skopje Film Studio

Igor Ivanov

40.650

From Ashes and Dust to Heavenly
Heights

Real Film Production

Aljosa Simjanovski

29.268

Skopje Balance

Light Production

Ognen Dimitriovski

48.780

Am I an Immigrant or?

Arnel Production

Senad Abduli

48.780

Feature documentary films – minority co-productions – 1 project supported:
Project title

Producer

Director

Planet of the Sheep

Trice Films

Marvin Entholt

Approved
amount (in EUR)
56.911

Feature animated films – minority co-productions – 1 project supported:
Project title

Producer

Director

The Adventures of the Caricature

Cinema Futura

Vera Vlajic

Approved
amount (in EUR)
40.650
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Краткометражни играни филмови - национални филмови и мнозински копродукции – поддржани четири проекти:
Одобрен
износ (МКД)

Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Синиот час“

Кавал филм

Ана Јакимска

1.200.000

„Проблемот на Тина“

ДФВП Партизанс ДООЕЛ Скопје

Радован Петровиќ

1.500.000

„Музиканти“

ДААН Продукција

Андреј Георгиев

„Но дали си маж“

Минимал колектив

Ѓорче Ставревски

900.000
1.000.000

Краткометражни анимирани филмови - национални филмови и мнозински копродукции – поддржан еден проект:
Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Жиголо“

Флип бук ДООЕЛ Скопје

Жарко Иванов
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Одобрен
износ (МКД)
1.300.000

Short films – national films and majority co-productions – 4 projects supported:
Approved
amount (in EUR)

Project title

Producer

Director

The Blue Hour

Kaval Film

Ana Jakimska

Tina’s Problem

Partyzans

Radovan Petrovic

24.390

The Musicians

DAAN Production

Andrej Georgiev

14.634

But Are You a Man?

Minimal Kolektiv

Gjorce Stavrevski

16.260

19.512

Short animated films – national films and majority co-productions – 1 project supported:
Project title

Producer

Director

Gigolo

Flip Book

Zarko Ivanov

Approved
amount (in EUR)
21.138
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Поддршка на проекти за организирање на домашни фестивали и на други
филмски манифестации од меѓународен карактер

На 20.02.2020г., од страна на Агенцијата за филм, според претходно објавен Конкурс за финансирање на проекти од национален
интерес, беше донесена Одлука за финанисрање на вкупно дваесет и два филмски фестивали и манифестации за реализација во
2020 година.
Поради настанатата состојба со КОВИД 19, голем дел од поддржаните проекти не успеаја да ја спроведат програмата која
претходно ја планирале, па се обидоа да направат паралелно физички проекции и виртуелни настани/работилници, а дел од нив се
одржаа само виртуелно. Како и да е, ова беше предизвик за сите, кој придонесе за развивање на креативни идеи за реалзиација на
претходно осмислените и планирани цели. Па, оттаму, имавме можност да проследиме проекции на отворено на разни локации
во Скопје и С. Македонија, што кај сите љубители на киното предизвика радост затоа што и - покрај затворените клиносали - сепак
гледаа филмови на големото платно.
Во табеларниот приказ подолу, наведени се поддржаните проекти за организација на филмски фестивали и манифестации од
страна на Агенцијата за филм, со период на одржување и информација за начинот на кој биле организирани.

Име на фестивалот

Организатор

ИФФК БРАЌА МАНАКИ

Износ на
поддршка (МКД)

Датум на одржување

Начин на одржување

Друштво на филмски
работници на Македонија

19 септември

Еднодневен настан за
одбележување на 41. издание
на фестивалот (Битола)

800.000

ЕХО ФЕСТИВАЛ

Здружение на граѓани за
организација на филмски
фестивал Алпинизам

5 - 9 октомври

Физички на две локации во
Скопје

400.000

СИНЕДЕЈС

ЈУ Младински културен
центар

18 - 24 септември

Физички на повеќе локации
(старите кина) низ Скопје

1.800.000

ОДА ТЕТОВО
ИНТЕРНАШНАЛ

Здружение на филмски
уметници - Тетова
интернационал филм
фестивал

9 - 15 октомври

Комбинирано: физички и
онлајн

1.800.000
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2

Projects supporting the organization of domestic festivals and other
film events of international character

On 20.02.2020, after a previously announced Call for support of projects of national interest, the Agency made a decision to finance a
total of twenty-two film festivals and events for 2020.
Due to the situation with COVID 19, many of the supported projects failed to implement the program they had previously planned, so
they made an effort to combine physical screenings and digital events/ workshops, while some of them were held only in a virtual format.
However, this was indeed a challenge for everyone which eventually resulted in the development of creative ideas for realization of their
previously conceived and planned goals. Thus, we had the opportunity to witness outdoor screenings at various locations in Skopje and
North Macedonia, which delighted the cinema lovers, that despite the closed cinemas they still had the chance to watch films on the
big screen.
The following tables detail the funds allocated to projects supporting the organization of film festivals and events by the Agency,
including date of realization and manner of realization.

Approved
amount (in EUR)

Festival

Organization

Date of realization

Manner of realization

“MANAKI BROTHERS”
INTERNATIONAL
CINEMATOGRAPHERS’
FILM FESTIVAL

Macedonian Film
Professionals’ Association

19 September 2020

One – day event celebrating the 41st
edition of the festival (in Bitola)

13.008

“EHO” FESTIVAL

Citizens’ Association for the
organization of Alpinist Film
Festival

5 -10 October 2020

Physical event on two locations in
Skopje

6.504

CINEDAYS

Youth Cultural Centre

18 - 24 September

Physical event on several locations
(old cinemas) in Skopje

29.268

ODA – TETOVA
INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL

Association of Film Artists
– Tetova International Film
Festival

9 - 15 October

Hybrid event: cinema screenings and
online

29.268
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Име на фестивалот

Организатор

СКОПЈЕ ФИЛМ ФЕСТИВАЛ

Здружение за филмска
продукција и дистрибуција
Скопје Филм Фестивал

СКОПЈЕ СИНЕМА СИТИ

Номад Арт - Скопје

ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ
ФЕСТИВАЛ

Износ на
поддршка (МКД)

Датум на одржување

Начин на одржување

9 - 16 септември

Физички - отворени проекции

19 - 20 септември - 02-03
октомври

Физички (два филмски
викенди)

200.000

Филозофско друштво на
Македонија

21 - 31 мај

Онлајн

500.000

ДРЖАВЕН ФЕСТИВАЛ НА
НЕПРОФЕСИОНАЛЕН ФИЛМ

Киносојуз на Македонија

16 декември

Физички (Скопје)

80.000

КАМЕРА 300

Кино-видеоклуб студио
Милтон Манаки Битола

30 - 31 октомври

Комбинирано: физички,
онлајн, ТВ

150.000

ЗЛАТНА РАМКА

Друштво за филмските
работници на Македонија

14 - 16 февруари

Физички (Скопје)

КАФЕ КИНО

Здружение Дирекција за
култура и уметност на Скопје

18 - 28 јули

Физички (проекции на
отворено - Скопје)

150.000

ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА

Здружение за медиумска
писменост Планет М

25 - 30 септември

Комбинирано: физички и
онлајн

800.000

БИЧ ФИЛМ ФЕСТИВАЛ

Друштво за филмска и за
аудиовизуелна продукција
Пик продукцција

19 - 22 јули

Физички (отворено кино во
Охрид)

500.000
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1.000.000

1.500.000

Date of realization

Manner of realization

Approved
amount (in EUR)

9 - 16 September

Physical event – open
screenings

16.260

19 - 20 September- 02-03
October

Physical event (two film
weekends)

3.252

21 - 31 May

Online

8.130

Cinema Union of Macedonia

16 December

Physical event (in Skopje)

1.301

CAMERA 300

Milton Manaki Cinema Video
Club Studio Bitola

30 - 31 October

Hybrid event: cinema
screenings, online, TV

2.439

GOLDEN FRAME

Macedonian Film
Professionals’ Association

14 - 16 February

Physical event (in Skopje)

24.390

COFFEE CINEMA

Art and Culture Association

18 - 28 July

Physical event (open-air
screenings in Skopje)

2.439

GIFFONI MACEDONIA

Planet M Association for
media literacy

25 - 30 September

Hybrid event: cinema
screenings and online

13.008

BEACH FILM FESTIVAL

Pik Production

19 - 22 July

Physical event (open-air
cinema in Ohrid)

8.130

Festival

Organization

SKOPJE FILM FESTIVAL

Association for film production
and distribution Skopje Film
Festival

SKOPJE CINEMA CITY

Nomad Art Skopje

PHILOSOPHICAL FILM
FESTIVAL

Philosophical Society of
Macedonia

NATIONAL FESTIVAL OF NONPROFESSIONAL FILM
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Име на фестивалот

Организатор

АСТЕРФЕСТ

Друштво за филмска
продукција и услуги
Револутион ДООЕЛ

ЗЛАТНО ТРКАЛО

Друштво за видео и на
аудиопродукција Супер
Продукција БТР ДООЕЛ
Скопје

ЏИФОНИ ПАТУВА

Износ на
поддршка (МКД)

Датум на одржување

Начин на одржување

28 - 31 август

Онлајн

500.000

*

*

150.000

Здружение за медиумска
писменост Планет М

септември

Физички

200.000

КРАТОВО 2020

Македонско етнолошко
друштво

02 - 04 октомври

Физички

120.000

ЕТНОФФ МЕЃУНАРОДЕН
ФЕСТИВАЛ НА
ЕТНОГРАФСКИ ФИЛМ

Македонско студентско
етнолошко друштво

10 - 28 октомври

Комбинирано: физички и
онлајн

80.000

КИНЕНОВА

Здружение за промовирање
и развој на филмската
култура - АРТ Синема Скопје

8 - 18 октомври

ТВ, онлајн

200.000

ФЕСТИВАЛ НА ЕВРОПСКИ
АВТОРСКИ АНИМИРАН
ФИЛМ „ФЛИПБУК ФИЛМ
ФЕСТИВАЛ“

Флип бук ДООЕЛ

7 - 9 август

Комбинирано: физички и
онлајн

250.000

28 - 30 август

Онлајн

240.000

*

*

500.000

ГАЛИЧНИК ФИЛМ ФЕСТИВАЛ Драма филм Скопје

70 ГОДИНИ ДФРМ
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Друштво на филмски
работници на Македонија

Festival

Organization

ASTERFEST

Revolution Production

GOLDEN WHEEL

Super Production BTR-Skopje

GIFFONI ON TOUR

Approved
amount (in EUR)

Date of realization

Manner of realization

28 - 31 August

Online

8.130

*

*

2.439

Planet M Association for
media literacy

September

Physical event

3.252

KRATOVO 2020

Macedonian Ethnological
Society

02 - 04 October

Physical event

1.951

INTERNATIONAL
ETHNOGRAPHIC FILM
FESTIVAL “ETNOFF”

Macedonian Student
Ethnological Society

10 - 28 Otober

Hybrid event: cinema
screenings and online

1.301

KINENOVA

ART Cinema- Association for
promotion and development
of film culture

8 - 18 October

TV, Online

3.252

FLIPBOOK - FESTIVAL OF
EUROPEAN ANIMATED FILM

Flip Book

7 - 9 August

Hybrid event: cinema
screenings and online

4.065

GALICHNIK FILM FESTIVAL

Drama Film

28 - 30 August

Online

3.902

70 YEARS OF MACEDONIAN
FILM PROFESSIONALS
ASSOCIATION (DFRM)

Macedonian Film
Professionals’ Association

*

*

8.130

33

3

Поддршка доделена на Конкурс за учество на Агенцијата во финансирање
на домашни филмови и на филмови со македонско малцинско учество

На 15. 01. 2020 година, Агенцијата објави Конкурс за учество во финансирање на домашни филмови и на филмови со македонско
малцинско учество. Конкурсот е отворен во текот на целата година и се однесува на домашни филмови и на филмови со
македонско малцинско учество, кои се во фаза на постпродукција, за меѓународна промоција на домашни филмови преку
учество на фестивали, и на манифестации и поддршка за промоција и за дистрибуција на филмови во Република С. Македонија и
во странство за 2020 година, како и за промоција на Република С. Македонија како филмска дестинација.
Конкурсот е отворен во текот на целата година, а, во согласност со Законот за филмска дејност, за секое барање/пријава
доставено по овој Конкурс се одлучува во рок до 30 дена од денот на поднесувањето.
Во текот на 2020 година, според овој Конкурс, донесена е Одлука за финансирање на еден проект со македонско малцинско
учество, кој во текот на аплицирањето беше во фаза на постпродукција.

Долгометражни играни филмови - малцински копродукции – поддржан еден проект:
Наслов на проект

Македонски копродуцент

Земји во копродукција

„Барајќи ја Венера“

Аудиохаус ДООЕЛ Скопје

XK, MK
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Режисер
Норика Сефакој

Одобрен
износ (МКД)
1.736.514
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Financial support for projects submitted at the Call for support of
domestic and Macedonian minority films

On 15.01.2020 the Agency announced a Call for support of domestic and Macedonian minority films. The Call is open throughout the
year and refers to domestic films and Macedonian minority projects that are in the post-production phase, support for international
promotion of domestic films through participation at film festivals and events, support for promotion and distribution of films in North
Macedonia and abroad for 2020 as well as support for promotion of North Macedonia as a shooting location.
The Call is open throughout the year, and in accordance with the Film Industry Law, each application submitted to the call is decided
within 30 days from the date of submission.
In 2020, a Decision was made to finance one minority project, which at the moment of application was in the post-production phase.

Feature films – minority co-production – 1 project supported:
Project title

Macedonian co-producer

Looking for Venus

Audiohouse

Co-producing countries
XK, MK

Director
Norika Sefakoi

Approved
amount (in EUR)
28.236
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Поддршка доделена на Конкурс за поддршка на членство на Република
Северна Македонија во меѓународни филмски организации

На 15. 01. 2020 година, Агенцијата објави Конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност и
тоа: за поддршка на стручното и на професионално усовршување на кадри од областа на филмот и за поддршка на членство на
Република С. Македонија во меѓународни филмски организации.
Конкурсот е отворен во текот на целата година, а во согласност со Законот за филмската дејност - за секое барање /пријава
доставено по овој Конкурс се одлучува во рок до 60 дена од денот на поднесувањето.
Во текот на 2020 година, според овој Конкурс, донесени се две одлуки за финанисрање на два проекти за поддршка на членство
во меѓународни филмски организации.

Одобрен износ
(МКД)

Меѓународна организација

Член - правно лице

Европски продуцентски клуб

Друштво на филмски работници на Македонија

123.000

Комитет УНИКА

Киносојуз на Македонија

34.000
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Financial support for projects submitted at the Call for support of
North Macedonia’s membership to international film associations

On 15.01.2020 the Agency announced a Call for support of projects of national interest in the film industry, as follows: Call for support
of expert and professional education of individuals in film industry professions and support of North Macedonia’s membership to
international film associations.
The Call is open throughout the year, and in accordance with the Film industry Law, each application submitted to the call is decided
within 60 days from the date of submission.
In 2020, a Decision was made to finance two projects for support of North Macedonia’s membership to international film associations.

International organization

Member – Legal entity

European Producers Club

Macedonian Film Professionals Association

UNIKA (Union Internationale du Film)

Cinema Union of Macedonia

Approved
amount (in EUR)
2.000
553
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ПРЕМИЕРНО PREMIERE
ПРИКАЖУВАЊЕ SCREENINGS
НА МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛМОВИ,
МНОЗИНСКИ И МАЛЦИНСКИ КОПРОДУКЦИИ
И ТВ-СЕРИИ ПОДДРЖАНИ ОД СТРАНА
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ

OF MACEDONIAN NATIONAL FILMS,
MAJORITY AND MINORITY CO-PRODUCTIONS
AND TV-SERIES SUPPORTED BY
THE NORTH MACEDONIA FILM AGENCY
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ПРЕМИЕРНО ПРИКАЖУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛМОВИ, МНОЗИНСКИ И
МАЛЦИНСКИ КОПРОДУКЦИИ И ТВ-СЕРИИ ПОДДРЖАНИ ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ

1

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА НА НАЦИНАЛНИ ФИЛМОВИ, МНОЗИНСКИ
И МАЛЦИНСКИ КОПРОДУКЦИИ

Во текот на 2020 година, во С. Македонија имаа премиера деветнаесет филмови, чија реализација била финансиски поддржана од
страна на Агенцијата за филм. Во продолжение се насловите на филмовите поделени по категории.
Долгометражни играни филмови - национални филмови и мнозински копродукции
Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Стела“

Дрим фектори Македонија

Стојан Вујичиќ

„Хомо“

Скопје филм студио

Игор Иванов

Земји во копродукција

Вереметраење

MK / RS / DE

91'

MK / RS / BG / XK / SI

91'

Земји во копродукција

Вереметраење

RO/ RS/ CH/SE /BA /MK

201'

Долгометражни играни филмови - малцински копродукции
Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Малмкрог“

Сестри и брат Митевски

Кристи Пуиу

„Летечки циркус“

Црна мачка продукција

Фатос Бериша

XK / MK

115'

„Моето езеро“

Фокус покус филмс

Ѓерг Џувани

AL / MK

100'

„18% Сиво“

Сектор филм

Виктор Чучков

BG / DE / MK / RS / BE

110'

„Сирена во Париз“

Сестри и брат Митевски

Матијаз Малзиу

FR / MK / BE

102'

40

PREMIERES OF MACEDONIAN NATIONAL FILMS, MAJORITY AND MINORITY CO-PRODUCTIONS
AND TV-SERIES SUPPORTED BY THE NORTH MACEDONIA FILM AGENCY

1

MACEDONIAN PREMIERES OF NATIONAL FILMS, MAJORITY AND
MINORITY CO-PRODUCTIONS

19 films supported by the North Macedonia Film Agency had their premieres in 2020. The tables below present the titles of the projects,
divided by categories.
Feature films- national and majority co-productions
Project title

Producer

Director

Stela

Dream Factory

Stojan Vujicic

Homo

Skopje Film Studio

Igor Ivanov

Co-producing countries

Running time

MK / RS / DE

91'

MK / RS / BG / XK / SI

91'

Feature films – minority co-productions
Project title

Producer

Director

Co-producing countries

Running time

Manor House

Sisters and Brother Mitevski

Cristi Puiu

RO/ RS/ CH/SE /BA /MK

201'

The Flying Circus

Black Cat Production

Fatos Berisha

XK / MK

115'

My Lake

Focus Pocus Films

Gjergj Xhuvani

AL / MK

100'

18% Grey

Sector Film

Victor Chuchkov

BG / DE / MK / RS / BE

110'

Mermaid in Paris

Sisters and Brother Mitevski

Mathias Malzieu

FR / MK / BE

102'
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Документарни филмови - национални филмови и мнозински копродукции
Земји во
копродукција

Вереметраење

Мерита Чочоли

* MK

52'

Здружение кадар

Јордан Дуков

* MK

75'

„Небо, точак, земја“

Суперпродукција ДООЕЛ Скопје

Коста Марковски

* MK

59'

„Сите ќе умреме“

Хауском продукција

Сашко Поттер Мицевски

* МК

25'

„Ромео и Јулија“

ОДА Продукција Тетово

Берат Асани, Сабедин Селмани

* МК

20'

„Исти доживувања од
различни преспективи“

Арнел продукција

Сенад Абдули

* МК

75’

„Човекот со две лица“

Авард филм и видео

Марија Џиџева

* МК

70'

Земји во
копродукција

Вереметраење

Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Незо“

Тиме лапсе ДООЕЛ Скопје

„Професорот - вистинита
приказна за Илија Џаџев“

Краткометражни играни филмови - национални филмови и мнозински копродукции
Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Свадбата на Ана“

Визиони плус

Сабедин Али

* MK

21’

„Езерото“

ДЕА Продукција

Бајрам Бајрами и Фатос Лумани

* MK

15’

Земји во
копродукција

Вереметраење

Краткометражни анимирани филмови - национални филмови и мнозински копродукции
Наслов на проект

Продуцент

Режисер

„Кавал“

ТВ-студио 7

Саша Станишиќ

* MK

10'26''

„Јадица“

Флип бук ДООЕЛ Скопје

Жарко Иванов

* MK

6'26''

„Вида и Добре“

Флип бук ДООЕЛ Скопје

Владимир Лукаш

* MK

7'06''
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Documentary films – national films and majority co-productions
Co-producing
countries

Running time

Merita Cocoli

* MK

52'

Kadar

Jordan Dukov

* MK

75'

Sky Bike Land

Super Production

Kosta Markovski

* MK

59'

We Are All Going To Die

Housekom Production

Sashko Poter Micevski

* МК

25'

Romeo and Julliet

ODA Production

Berat Asani, Sabedin Selmani

* МК

20'

Same Experience from Different
Perspectives

Arnel Production

Senad Abduli

* МК

75’

The Man with Two Faces

Award Film and Video

Marija Dzidzeva

* МК

70'

Co-producing
countries

Running time

Project title

Producer

Director

Nezo

Time Lapse

The Professor – True Story
of Ilija Dzadzev

Short films – national films and majority co-produuctions
Project title

Producer

Director

Anna’s Wedding

Visioni Plus

Sabedin Ali

* MK

21’

The Lake

DEA Production

Bajram Bajrami and Fatos Lumani

* MK

15’

Co-producing
countries

Running time

Short animated films – national films and majority co-productions
Project title

Producer

Director

Kaval

TV Studio 7

Sasha Stanisic

* MK

10'26''

Hook

Flip Book

Zarko Ivanov

* MK

6'26''

The Princess and The Shepherd

Flip Book

Vladimir Lukash

* MK

7'06''
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За споредба со реализацијата на филмски проекти во 2020 година, со реализацијата во претходните години, приложен е
табеларен приказ со филмови завршени и прикажани во С. Македонија во последните десет години:
Година на реализација

2011

2012

2013

Долгометражни играни филмови

6

3

2

Број на копродукции

5

3

2

Малцински

4

0

0

Мнозински

1

3

100% национални филмови

1

0

Документарни

7

1

4

Број на копродукции

1

0

1

Малцински

1

0

Мнозински

0

0

100% национални филмови

6

1

Краткометражни играни

8

Број на копродукции

0

Малцински
Мнозински

2015

2016

2018

2019

2020

7

7

8

6

6

8

7

9

11

7

6

8

11

5

3

5

7

4

6

5

5

2

1

3

0

1

1

3

2

2

6

2

0

1

1

0

0

4

7

1

0

4

4

10

8

7

2

1

0

1

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

3

0

3

7

2

3

10

7

7

4
1

5

1

5

11

13

12

9

2

1

1

1

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

100% национални филмови

8

0

3

4

0

4

11

11

12

8

2

Краткометражни анимирани
Број на копродукции

0

3

2

0

2

1

0

3

2

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Малцински

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мнозински

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

100% национални филмови

0

3

1

0

2

1

0

3

2

3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

21

11

13

12

21

24

24

34

30

19

Вкупно завршени филмови
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2014

2017

The table below compares the realization of film projects in 2020 with the realization of film projects, finished and released in
North Macedonia in the last 10 years:
Year of Release

2011

2012

2013

Feature films

6

3

2

Number of co-productions

5

3

2

Minority

4

0

0

Majority

1

3

100% National Films

1

0

Documentary films

7

1

4

Number of co-productions

1

0

1

Minority

1

0

Majority

0

0

100% National Films

6

1

Short films

8

Number of co-productions

0

Minority
Majority

2015

2016

2018

2019

2020

7

7

8

6

6

8

7

9

11

7

6

8

11

5

3

5

7

4

6

5

5

2

1

3

0

1

1

3

2

2

6

2

0

1

1

0

0

4

7

1

0

4

4

10

8

7

2

1

0

1

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

3

0

3

7

2

3

10

7

7

4
1

5

1

5

11

13

12

9

2

1

1

1

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

100% National Films

8

0

3

4

0

4

11

11

12

8

2

Short animated films
Number of co-productions

0

3

2

0

2

1

0

3

2

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Minority

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Majority

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

100% National Films

0

3

1

0

2

1

0

3

2

3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

21

11

13

12

21

24

24

34

30

19

Total number of released films

2014

2017
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БРОЈ НА РЕАЛИЗИРАНИ ФИЛМОВИ НА ГОДИШНО НИВО
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NUMBER OF FILMS PRODUCED PER YEAR
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ПРЕМИЕРА НА ТВ-СЕРИИ ПОДДРЖАНИ ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ

Во текот на 2020 година беше завршена реализацијата на ТВ-серијата „Зоки Поки“, која беше премиерно прикажана на
Македонската радио-телевизија, во десет епизоди, почнувајќи од 4 мај.
Серијата „Зоки Поки“ е реализирана според истоимената книга за деца на писателката Оливера Николова, првично објавена во
1963 година од страна на „Детска радост“, по што следувале голем број изданија. Повеќе од половина век книгата e задолжителна
лектира за учениците во македонските основни училишта. Преведена е на српски, романски, украински, чешки, италијански,
словенечки, турски, албански и на германски јазик.
ТВ-серијата се снимаше во 2019 година во текот на летото, во продукција на „Кино око“, во копродукција со Македонската радиотелевизија и со финансиска поддршка од Агенцијата за филм на Република С. Македонија. По нејзиното премиерно прикажување
во С. Македонија, продуцентската куќа „Кино око“ склучи договор со Medavision (Загреб) за ексклузивно застапување на правата
за емитување на серијата во Хрватска, но, исто така, и договор со Videoplugger Ltd. (Лондон) како неексклузивен агент за
дистрибуција на серијата надвор од територијата на екс Југославија.
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PREMIERES OF TV SERIES SUPPORTED BY THE NORTH MACEDONIA FILM AGENCY

The TV series “Zoki Poki” was completed in 2020 and premiered on the Macedonian Radio Television on May 4, with ten episodes total.
“Zoki Poki” is based on the book of the same name by children author Olivera Nikolova, originally published in 1963 by “Detska Radost”,
which was followed by a number of editions. For more than half a century, the book is a mandatory book for students in Macedonian
primary schools. It has been translated into Serbian, Romanian, Ukrainian, Czech, Italian, Slovenian, Turkish, Albanian and German.
The TV series was filmed in 2019 during the summer, produced by Kino Oko, in co-production with the Macedonian Radio Television, and
with financial support from the North Macedonia Film Agency. Following its premiere in North Macedonia, the production company Kino
Oko signed an agreement with Medavision (Zagreb) for exclusive broadcasting rights of the series in Croatia, as well as an agreement
with Videoplugger Ltd. (London) as a non-exclusive distributorship agent for the series outside the territory of the former Yugoslavia.
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ПРИКАЖУВАЊЕ НА

МЕЃУНАРОДНИ INTERNATIONAL
ФЕСТИВАЛИ FILM FESTIVAL
НА МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛМОВИ,
МНОЗИНСКИ И МАЛЦИНСКИ КОПРОДУКЦИИ
ПОДДРЖАНИ ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ФИЛМ И ОСВОЕНИ НАГРАДИ ВО 2020 ГОДИНА

SCREENINGS AND AWARDS GIVEN TO MACEDONIAN
NATIONAL FILMS, MAJORITY AND MINORITY
CO-PRODUCTIONS SUPPORTED BY THE NORTH
MACEDONIA FILM AGENCY IN 2020
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ПРИКАЖУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ НА МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛНИ
ФИЛМОВИ, МНОЗИНСКИ И МАЛЦИНСКИ КОПРОДУКЦИИ ПОДДРЖАНИ ОД СТРАНА
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ И ОСВОЕНИ НАГРАДИ ВО 2020 ГОДИНА
Следејќи го учеството на македонските филмови на меѓународни фестивали, би можеле да заклучиме дека и, покрај тоа што
оваа година ја испраќаме како една од најтешките и ќе биде запаметена по глобалната криза предизвикана од пандемијата со
КОВИД-19, која несомнено зададе силен удар врз секој витален сегмент од филмската индустрија, македонскиот филм, сепак,
успеа да си го најде патот до поголемиот аудиториум и беше редовно присутен во центарот на филмските збиднувања на
најголемите и најпрестижните филмски фестивали (со учество на повеќе од 220 фестивали) освојувајќи многубројни и значајни
признанија и награди (59 меѓународни награди).
Годината 2020 ја започнавме со историскиот успех на македонскиот филм, двојната номинација за наградата Оскар (за најдобар
документарен филм и најдобар странски филм) на документарниот филм „Медена земја“ во режија на Тамара Котевска и на
Љубомир Стефанов, своевиден преседан за еден документарен филм во историјата на Оскарите и за прв пат во историјата на
македонската кинематографија. Добро познато е дека филмот својата премиера ја имаше на фестивалот „Санденс“ во 2019
година, каде што освои дури три награди продолжувајќи го успехот со повеќе од 80 фестивалски прикажувања, прибирајќи
повеќе од 30 меѓународни награди, кулминирајќи со церемонијата за доделување на наградата Оскар.
Неизбежно е да се спомене дека македонскиот филм беше присутен на престижниот „Санденс“ и во 2020 година, каде своја
светска премиера доживеа краткометражниот игран филм „Налепница“, во режија на Георги М. Унковски. Ова е една повеќе од
исклучително успешна година за филмот „Налепница“, кој беше прикажан на повеќе од 170 филмски фестивали ширум светот,
со дури 45 освоени награди. Филмот е добитник и на Наградата за најдобар краток филм на фестивалот In the Palace, со што
автоматски влегува во конкуренција за потенцијална номинација за Оскар за 2021 година.
Најновиот филм на Милчо Манчевски, „Врба“ (копродукција: Северна Македонија, Унгарија, Белгија), кој својата премиера ја
доживеа на Филмскиот фестивал во Рим во 2019 г., го продолжи своето фестивалско прикажување и во 2020 година, со селекција
на повеќе од 25 филмски фестивали и освоени 5 награди. Филмот „Врба“ влезе во потесна селекција и за европските филмски
награди, а локацијата на која е сниман филмот е една од петте финалисти - локации номинирани за годинешната Location Film
Award, иницијатива на EUFCN (Европска мрежа на филмски комисии). Филмот е и официјален македонски кандидат за номинација
за престижната награда Оскар за 2021 година.
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INTERNATIONAL FILM FESTIVAL SCREENINGS AND AWARDS GIVEN TO MACEDONIAN
NATIONAL FILMS, MAJORITY AND MINORITY CO-PRODUCTIONS SUPPORTED BY THE
NORTH MACEDONIA FILM AGENCY IN 2020
Looking at the participation of Macedonian films at international film festivals, we can conclude that although 2020 was one of the most
challenging years and will be remembered after the global crisis caused by the Covid-19 pandemic which undoubtedly dealt a severe
blow to every vital segment of the film industry, Macedonian cinematography still managed to find its way to a larger audience, and was
regularly present in the spotlight of the largest and most prestigious film festivals (participating in more than 220 festivals) scooping
numerous significant recognitions and awards ( 59 international awards).
We started 2020 with a historical success of the Macedonian cinematography, a dual Oscar nomination (for best documentary and best
foreign film) for the documentary film “Honeyland” directed by Tamara Kotevska and Ljubomir Stefanov, a precedent for a documentary
film in the history at the Oscars and for the first time in the history of Macedonian cinematography. It is well known that the film had its
premiere at the Sundance Film Festival in 2019, where it won three awards, continuing this success with over 80 film festival selections
and collecting more than 30 international awards, culminating with the Oscar ceremony.
It is notable to mention that Macedonian cinematography was once again present at the prestigious Sundance in 2020, where the short
film “Sticker” directed by Georgi M. Unkovski had its world premiere. This was an exceptionally successful year for the film “Sticker”
which was screened at more than 170 film festivals around the world with more than 45 awards won. The film also picked up the award
for best short film at the festival “In the Palace”, which automatically qualifies shorts for a potential Oscar nomination.
Milcho Manchevski’s latest film, “Willow” (a co-production between North Macedonia, Hungary, Belgium), which premiered at Rome
Film Festival in 2019, continued its festival selections in 2020, with screenings at more than 25 film festivals, winning 5 awards. “Willow”
was shortlisted for the European Film Awards, and the location where the film was shot is one of the five finalists - locations nominated
for this year’s Location Film Award, an initiative of the EUFCN (European Network of Film Commissions). The film is also the North
Macedonia official Oscar entry for 2021.
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Оваа година, за прв пат имавме македонски филм на овогодишното издание на The Changing Face of Europe - програма иницирана
од European Film Promotion, каде е член и Агенцијата за филм. Документарниот филм „Господа oд современа“, во режија на Ана
Алексовска, како дел од оваа програма беше прикажан на најголемиот фестивал за документарен филм во Канада - Hot Docs
Canadian International Documentary Festival. Во текот на 2020 година, фимлот беше прикажан на неколку фестивали, меѓу кои и
FeKK Ljubljana Short Film Festival, каде што доби и награда (Grand Prix).
Финалето за оваа година е македонскиот филм „Хомо“, во режија на Игор Иванов (копродукција: Северна Македонија, Србија,
Бугарија, Косово, Словенија), кој својата премиера ја имаше во рамки на 19. издание на Фестивалот за европски филм „Синедејс“,
а во декември филмот влезе во селекција на официјалната програма World Panorama на 51. издание на најважниот фестивал во
Азија - Филмскиот фестивал во Гоа, Индија.
Од филмовите со македонско малцинско учество, кои ја одбележаа изминатата 2020 година, неизбежно е да го споменеме
„Малмкрог“, на романскиот режисер Кристи Пуиу (копродукција: Романија, Србија, Швајцарија, Шведска, Босна и Северна
Македонија, македонски копродуцент: „Сестри и брат Митевски“) ја отвори новата програма Encounters на Берлинале 2020,
каде освои и награда за најдобра режија. Филмот годинава беше, исто така, прикажан и на повеќе филмски фестивали меѓу кои
Трансилванија филм фестивал, Фестивалот на европски филм во Севилја, Филмски фестивал „Листепад“ во Минск.
Потоа „Летечки циркус“, косовско-албанско-македонска копродукција, во режија на Фатос Бериша (продукција од Северна
Македонија: Црна мачка продукција) и имаше светска премиера на Black Nights Film Festival во Талин, Естонија, а доби и награда
за најдобар интернационален игран филм на Филмскиот фестивал во Санта Барбара.
Последниот месец од 2020 година го завршивме со убави вести за филмовите со македонско малцинско учество, и тоа со
селекцијата на филмот „Улиште“, во режија на Блерта Башоли (копродукција: Косово, Северна Македонија, Швајцарија и Албанија,
македонски копродуцент: Црна мачка продукција) на претстојното издение на најголемиот американски фестивал за независен
филм „Санденс“, потоа долгометражниот игран филм „Барајќи ја Венера“ во режија на Норика Сефакој (копродукција: Косово,
Северна Македонија, македонски копродуцент: Аудиохаус) е селектиран во програмата Tiger competition на претстојното
издание на Меѓународниот филмски фестивал во Ротердам.
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Also, for the first time we had a Macedonian film at this year’s edition of The Changing Face of Europe - a program initiated by European
Film Promotion, where the Agency is a member. As part of this program, the documentary “Consuming Contemporary” directed by Ana
Aleksovska was screened at the largest documentary film festival in Canada - Hot Docs Canadian International Documentary Festival.
During 2020 the film was screened at several festivals, including FeKK Ljubljana Short Film Festival where it won the Grand Prix.
The culmination for this year is the Macedonian film “Homo” directed by Igor Ivanov (co-production between North Macedonia, Serbia,
Bulgaria, Kosovo, Slovenia) which had its premiere within the 19th edition of Cinedays - European Film Festival, in December. The film
was selected in the official World Panorama program at the 51st edition of the most significant festival in Asia - the Goa Film Festival,
India.
Among the films with Macedonian minority support that marked 2020, it is inevitable to mention “Manor House” by Romanian director
Cristi Puiu (co-production between Romania, Serbia, Switzerland, Sweden, Bosnia and North Macedonia, Macedonian co-producer:
“Sisters and Brother Mitevski” ) which opened the new program “Encounters” at the 2020 Berlinale, winning Best Director award. The
film has also been screened at several film festivals this year, including the Transylvania Film Festival, the Seville European Film Festival
and the Listepad Film Festival in Minsk.
The “Flying Circus”, a Kosovo-Albanian-Macedonian co-production directed by Fatos Berisha (Macedonian producer: Black Cat
Production) had its world premiere at the Black Nights Film Festival in Tallinn, Estonia, and won the award for Best International Feature
at Santa Barbara Film Festival.
The last month of 2020 ended with good news for the films with minority Macedonian support, with the selection of the film “Hives”
by Blerta Basholi (co-production between Kosovo, North Macedonia, Switzerland and Albania, Macedonian co-producer: Black Cat
Production) at the upcoming edition of the largest American independent film festival Sundance, and the selection of the feature film
“Looking for Venus” directed by Norika Sefakoi (co-production between Kosovo, North Macedonia, Macedonian co-producer: Audio
House) in the Tiger competition program of the upcoming Rotterdam International Film Festival.
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ПОЗНАЧАЈНИ ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ ОД МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР ВО
ОРГАНИЗАЦИЈА / КООРГАНИЗАЦИЈА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ

1

МЕДЕНА ЗЕМЈА - прв документарен филм номиниран во две категории за наградата
Оскар – Македонските автори и претставници присутни на доделувањето на
наградите на Американската филмска академија (февруари, 2020)

На 92. издание на доделувањето на наградата Оскар на Американската академија на науките и на уметностите, за прв пат во
историјата на оваа најголема и најзначајна церемонија - документарен филм е номиниран за Оскар во две категории, а тоа беше
филмот „Медена земја“ во режија на Тамара Котевска и на Љубомир Стефанов.
Церемонијата на доделувањето на наградите се одржа на 10 февруари во Лос Анџелес, каде заедно со најистакнатите светски
филмски имиња присуствуваше и екипата на филмот „Медена земја“.
Агенцијата за филм, во доменот на своите надлежности, издвои средства со цел поддршка и промоција на неверојатното
достигнување на документарниот филм „Медена земја“, во режија на Тамара Котевска и на Љубомир Стефанов.

2

С. Македонија на Берлинскиот филмски фестивал и
Европскиот филмски маркет (февруари, 2020)

"Малмкрог" на Кристи Пуиу светска премиера во новата програма на Берлинале Encounters
Македонската малцинска копродукција „Малмкрог“, во режија на Кристи Пуиу, на 21 февруари ја отвори новата програма на
Берлинскиот филмски фестивал – Encounters и од вкупно петнаесет филмови што беа прикажани во истата освои награда за
најдобра режија. „Малмкрог“ е романско-српско-швајцарско-шведско-босанско-македонска копродукција, а македонски
копродуцент е Лабина Митевска (продуцентска куќа Сестри и брат Митевски).

Македонски филм на Европскиот филмски маркет
Агенцијата за филм од својот годишен буџет издвои средства за партиципација во организацијата на маркет-проекција на
најновиот филм на Милчо Манчевски „Врба“, заедно со продажниот агент Reel Suspects, со цел презентација на филмот, а која
нуди можност за прикажување на филмски фестивали како и можност за заинтересираност кај дистрибутери.

Промоција во рамките на Берлинале
Во интерес на соодветна промоција на присуството на нашата земја на 70. издание на Белинале, Агенцијата издвои средства
за активности поврзани со промоција на С. Македонија како дестинација за снимање како и финансиски средства за соодветна
промоција и презентација на филмот „Малмкрог“.
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SIGNIFICANT PROJECTS AND INITIATIVES OF INTERNATIONAL CHARACTER ORGANIZED
AND CO-ORGANIZED BY THE NORTH MACEDONIA FILM AGENCY

1

HONEYLAND – first-ever documentary film with dual Oscar nominations –
Macedonian authors and representatives attend the American Film Academy
Awards (February 2020)

At the 92nd Academy Awards, organized by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, for the first time in the history of the
largest and most esteemed ceremony, the documentary film HONEYLAND by Tamara Kotevska and Ljubomir Stefanov was nominated
for an Oscar in two categories.
The awards ceremony took place in February 10 in Los Angeles, where the cast of the film HONEYLAND joined the world’s most
prominent filmmakers.
The Agency, within the framework of its competencies, has allocated funds in order to support and promote the remarkable success of
the documentary film HONEYLAND, directed by Tamara Kotevska and Ljubomir Stefanov.

2

North Macedonia at Berlin International Film Festival and
European Film Market (February, 2020)

Cristi Puiu’s “Manor House” with a world premiere in the new Berlinale programme “Encounters”
The new Berlinale programme “Encounters” was opened on February 21 with the premiere of the Macedonian minority co-production
“Manor House” by Cristi Puiu, also scooping the Best Director Award competing alongside 15 other films. “Manor House” is a coproduction between Romania, Serbia, Switzerland, Sweden, Bosnia and Herzegovina and North Macedonia (Macedonian co-producer:
Sisters and Brother Mitevski).

Macedonian film at European Film Market
The Agency allocated funds from its annual budget in collaboration with the sales agent Reel Suspects for organization of a marketscreening of “Willow” the latest film by Milcho Manchevski, for the purpose of its presentation, opening possibilities for its participation
at film festivals and making it available to potential distributors.

Promotional activities within Berlinale
With the goal of promoting the presence of our country at the 70th edition of Berlinale, the Agency allocated funds for activities related
to the promotion of North Macedonia as a shooting location as well as funds for proper promotion and presentation of the film “Manor
House”.
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3

Документарниот филм „Господа од современа“ на Ана Алексовска, дел од
CHANGING FACE OF EUROPE - проект на European Film Promotion (мај, јуни, 2020)

Дебитантскиот филм на Ана Алексовска беше еден од десетте филмови селектирани во роектот "Changing Face of Europe" и
својата премиера ја имаше на најголемиот филмски фестивал за документарни филмови во Канада - HotDocs, во програмата
World Showcase Shorts Program 2. Филмот беше дигитално прикажан на Фестивалот и достапен за светската публика од 25 мај
до 24 јуни. Селекцијата на овој филм е дел од проектот "Changing Face of Europe" (проект на European Film Promotion, каде
Агенцијата за филм е член, а предлозите од секоја земја-членка ги прават националните претставници во мрежата).

4

Учество во настанот „Европски ден на млада публика“ (мај, 2020)

Агенцијата за филм, во соработка со Европската филмска академија, оваа година по шести пат го организираше настанот
„Европски ден на млада публика“, кој поради пандемијата со КОВИД 19 се одвиваше виртуелно.
На 26 април, околу 150 деца на возраст од 12 до 14 години, од неколку основни училишта од Скопје, заедно со своите врсници
од другите европски земји се приклучија онлајн, од своите домови, за да ги проследат трите номинирани европски филмови
наменети за младата публика. На овој начин, тие беа дел од меѓународното жири кое одлучи кој филм ќе ја понесе наградата
од млада публика (EFA Young Audience Award), која е официјална категорија во рамките на Европските филмски награди во
организација на Европската филмска академија.
Во трката за најдобар европски филм наменет за младата публика, овој пат учествуваа филмовите: "My brother chases dinosaurs"
во режија на Стефано Чипани (Италија/Шпанија), "My extraordinary summer with Tess" во режија на Стивен Вутерлод (Холандија/
Германија) и "Rocca changes the world" во режија на Катја Бенрад (Германија).
По проследувањето на проекциите и на гласањето, младите од Европа за најдобар филм наменет за млада публика оваа година
го избраа "My brother chases dinosaurs".
Покрај проследувањето на филмовите и гласањето за најдобар европски филм, преку пренос во живо (live stream) младите од 40
европски земји имаа можност да комуницираат меѓу себе, но и да им поставуваат прашања на режисерите на филмовите.
Овој паневропски настан, чиј официјален домаќин е градот Ерфурт во Германија, креиран е во насока на размена на мислења на
младите во Европа и овозможува заемно запознавање на земјите во Европа, националностите, како и нивната култура и традиција.
Организатор на настанот во Скопје е Агенцијата за филм, која со град Скопје учествува во оваа иницијатива од 2015 година.
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3

Documentary film “Consuming Contemporary” by Ana Aleksovska, part of
EFP’s programme THE CHANGING FACE OF EUROPE (May-June 2020)

Ana Aleksovska’s debut was one of ten films selected in “The Changing Face of Europe” programme which premiered at Canada’s
largest documentary film festival - HotDocs in the World Showcase Shorts Program 2. The film was available to the audience digitally
from May 25 to June 24. This selection is part of The Changing Face of Europe, an initiative by the European Film Promotion, where the
Agency is a member and the proposals from each member-state are made by the national representatives in the network.

4

Participation in the EFA Young Audience Award (May, 2020)

For the sixth consecutive year the North Macedonia Film Agency, in cooperation with the European Film Academy organized the Young
Audience Award which due to the situation surrounding the Coronavirus outbreak for the first time took place entirely online, in a virtual
format.
On April 26, around 150 youths aged 12-14 from Skopje’s elementary schools joined the international jury, watched the three nominated
films in a completely virtual format, from their homes, and chose the winner of the EFA Young Audience Award (an official category of
the European Film Awards in organization of the European Film Academy)
3 films were nominated for the Young Audience Award: MY BROTHER CHASES DINOSAURS, by Stefano Cipani (Italy, Spain); MY
EXTRAORDINARY SUMMER WITH TESS, by Steven Wouterlood (Netherlands, Germany); ROCCA CHANGES THE WORLD, by Katja
Benrath (Germany).
Following the screenings and the voting procedure, the jury members from all across Europe chose “MY BROTHER CHASES DINOSAURS”
as their winner.
In addition to watching the films and voting for their favorite, young people from 40 European countries had the opportunity to
communicate interactively with their peers and films’ directors, via live stream.
This pan-European event, which is officially hosted by the city of Erfurt-Germany, was created for young people across Europe to
exchange views and to mutually be acquainted with European countries, nationalities, their cultures and traditions.
The North Macedonia Film Agency has organized this initiative together with the City of Skopje since 2015.
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5

Учество на Kанскиот филмски маркет (јуни, 2020)

Поради пандемијата предизвикана од вирусот КОВИД 19, оваа година Канскиот филмски маркет се одржа дигитално. Дигиталниот
филмски маркет беше организиран на начин што сите институции, филмски дистрибутери, продажни агенти и слично, присутни на
виртуелната платформа во форма на веб-страница, ги претставуваа своите остварувања, новитети и активности преку соодветен
промотивен материјал, фотографии и друг вид информативни содржини.
Агенцијата за филм беше дел од ова дигитално издание и со своја виртуелна платформа присуствуваше на најголемиот филмски
маркет. На својата платформа, Агенцијата за филм стави акцент на филмовите кои во тој момент беа во постпродукција или беа
завршени и чекаа своја премиера (овие филмови беа претставени со кратки видеа, фотографии и со информации), исто така, беше
подготвен и каталог со најновите филмови финансирани од Агенцијата за филм, брошурата со остварувањата во 2019 година, како
и посебен дел посветен на мерката за право на поврат на средства и на фотографии од филмски локации во С. Македонија.

6

Учество на македонски проект во работилницата
First Cut Lab Balkans 2020 (јуни, 2020)

Програмата First Cut Lab се фокусира на долгометражни играни филмски проекти во фаза на монтажа, а кои потекнуваат од
Северна Македонија, Црна Гора, Албанија и од Косово. Селектираните тимови сочинети од продуценти и од режисери имаат
можност да прикажат прва монтажна верзија “rough cut” на филмскиот проект на затворена сесија, по што следуваат коментари
и сугестии од филмските експерти со кои работат. Оваа година Агенцијата за филм го поддржа учеството на филмскиот проект
„Сестра“ на продуцентката Марија Димитрова.
Основната цел е да се зајакне уметничкиот потенцијал на избраните проекти и во исто време да се зголеми продажниот и
фестивалскиот потенцијал на завршените филмови.
Работилницата се одржа летото 2020 година во Приштина, а партнери во реализацијата на проектот се Агенцијата за филм на
Република Северна Македонија, Филмскиот центар на Црна Гора, Албанскиот национален центар за кинематографија и Центарот
за кинематографија на Косово.
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5

Participation at Cannes Marche du Film (June, 2020)

Due to the situation surrounding the Coronavirus pandemic, this year’s Cannes Marche du Film took place digitally. The digital film
market was organized in such a way that all institutions, film distributors, sales agents, etc. presented their achievements, novelties and
activities through appropriate promotional material, photos and other information on virtual pavilions in the form of a website.
The Agency was part of this digital edition and attended the largest film market with a virtual stand. At its virtual stand, the Agency
focused on films that were in post-production at the time or were completed and awaiting their premiere (these films were presented
with short videos, photos and general information). A catalogue of the latest films supported by the Agency was also prepared as well as
a brochure including facts and figures in 2019, while there was also a special section dedicated to the rebate scheme with photographs
from North Macedonia’s filming locations.

6

Macedonian project in the 2020 First Cut Lab Balkans
workshop (June, 2020)

The First Cut Lab program focuses on feature-length feature film projects in the editing phase, originating in North Macedonia,
Montenegro, Albania and Kosovo. The selected teams of producers and directors have the opportunity to present a “rough cut” version
of the film project in a closed session, followed by comments and suggestions from the film experts they work with. This year the Agency
supported the participation of the film project “Sister” by producer Marija Dimitrova.
The main goal of the workshop is to strengthen the artistic potential of the selected projects and at the same time, to increase the sales
and festival potential of the completed films.
The workshop was held in Prishtina this summer. Project partners: North Macedonia Film Agency, the Film Center of Montenegro, the
Albanian National Center for Cinematography and the Center for Cinematography of Kosovo.
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Изготвен предлог-текст на Договор за филмска копродукција меѓу
владата на Република Франција и на Република Северна Македонија

Имајќи ја предвид заедничката намера за зајакнување на соработката во областа на кинематографијата меѓу Република Франција
и Република Северна Македонија и вреднувањето на заедничкото филмско наследство, како и имајќи ја предвид потребата да се
подобри правната рамка за соработка од областа на кинематографијата, а пред сè правилата во филмската индустрија што се на
сила во Франција и во С. Македонија, Агенцијата за филм, во соработка со Националниот центар за кинематографија во Франција
(CNC), изготвија предлог-текст на Договор за филмска копродукција, кој е предвидено да биде финализиран и потпишан од двете
страни во периодот што следува.

8

С. Македонија - дел од ревидираната Европска конвенција за
кинематографска копродукција

С. Македонија во текот на 2020 година стана дел од ревидираната Европска конвенција за кинематографска копродукција, во
која, покрај членките, имаат право да земат учество и земјите кои не се дел од Европската унија, а имаат потенцијал за работа
на интернационални проекти. Целта на ревидираната Конвенција е да обезбеди правна и финансиска рамка за копродукција на
долгометражни филмови во кои се вклучени продукции основани во три или во повеќе држави потписнички.
Тоа значи дека двојно се намалени условите кои мора да ги исполнуваат продукциите за да се сметаат за копродуценти, и тоа:
мултилатералните копродукции сега имаат минимално учество од 5 проценти (претходен процент 10%), додека билатералните
копродукции имаат минимално учество 10% (претходен процент 20%). Европскиот фонд за копродукција и за дистрибуција
на креативни кинематографски и аудиовизуелни дела „Еуримаж“ ја има надлежноста врз ваквите проекти, но и за истите ќе
овозможи споделување на најдобрите практики со цел полесно заокружување на ваков тип соработки.
Оваа олеснителна околност за македонските продукции официјално стапи на сила на 01.10.2020 година.
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7

Draft text of a Co-production Agreement between the Governments
of the Republic of France and Republic of North Macedonia

Having in mind the common intention to strengthen the cooperation in the field of cinematography between the Republic of France and
the Republic of North Macedonia and appreciating the common film heritage as well as having in mind the need to improve the legal
framework for cooperation in the field of cinematography especially pertaining to film industry legislative which is in force in France and
in North Macedonia, the Agency in cooperation with the National Centre for Cinema and the Moving Image-France (CNC) has prepared
a draft text of the Film Co-production Agreement which is expected to be finalized and signed by both parties in the period that follows.

8

North Macedonia – part of the revised European Convention on
Cinematographic Co-production

In 2020, North Macedonia became part of the revised European Convention on Cinematographic Co-production, which, in addition to
its members, is available also to the countries that are not part of the European Union, but have the potential to work on international
project. The purpose of the revised Convention is to provide a legal and financial framework for co-production of feature films involving
productions founded in three or more signatory States.
This means that the conditions that productions must meet in order to be considered co-producers are reduced by half: multilateral coproductions now have a required minimum participation of 5% (previously 10%), while bilateral co-productions are required a minimum
participation of 10% (previously 20%). The European Cinema Support Fund - Eurimages oversees these projects and enables the sharing
of best practices in order to facilitate these types of collaborations.
These provisions officially entered into force on 01.10.2020.
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9

Балкански филмски фестивал во Рим, Италија (октомври, 2020)

Во периодот од 8 до 11 октомври во Рим се одржа Балкански филмски фестивал во организација на Италијанското министерство
за културно наследство и за туризам, Италијанското здружение на филмска, аудиовизуелна и медиумска индустрија во соработка
со филмските центри од земјите од регионот и тоа: С. Македонија, Албанија, Бугарија, Хрватска, Грција, Црна Гора и Словенија.
Фестивалот има за цел да ја приближи италијанската јавност до балканското филмско наследство, меѓу најразновидните во
Европа, како и да ја промовира активната заедничка, мултилатерална соработка помеѓу регионалните центри. Фестивалот беше
отворен со македонскиот филм „Медена земја“ во режија на Тамара Котевска и на Љубомир Стефанов, а воедно беа прикажани
и три филмови каде што С. Македонија се јавува како земја-копродуцент.

10

Една од локациите од филмот „Врба“ номинирана за
EUFCN Location Award 2020 (ноември, декември 2020)

Наградата EUFCN Location Award е награда што се доделува еднаш годишно на најдобрата европска филмска локација, во
организација на Европската мрежа на филмски комисии (EUFCN) во соработка со Cineuropa. Локации во прилепскиот регион
каде е сниман голем дел од филмот „Врба“ влегоа меѓу петте финалисти кои се номинирани за оваа награда. Публиката гласа за
својот фаворит преку платформата Cineuropa, a еден од гласачите по случаен избор е добитник на наградно патување на една од
локациите.
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9

Balkan Film Festival in Rome, Italy (October, 2020)

Balkan Film Festival was held from October 8 to 11 in Rome, organized by the Italian Ministry of Cultural Heritage and Tourism, ANICA
(National Association of Cinematographic Audiovisual and Multimedia) in cooperation with film centers from the region: North
Macedonia, Albania, Bulgaria, Croatia, Greece, Montenegro and Slovenia.
The festival aims at bringing the Italian public closer to the Balkan cinema heritage, amongst the most varied of Europe, as well as to
promote active, multilateral co-operation between regional centers. The festival was opened with the Macedonian film HONEYLAND
directed by Tamara Kotevska and Ljubomir Stefanov; three films co-produced with North Macedonia were also screened.

10

One of the locations from the film “Willow” nominated for EUFCN
Location Award 2020 (November-December, 2020)

The EUFCN Location Award is the annual prize for European film locations, organized by EUFCN (European Film Commissions Network)
in collaboration with Cineuropa. Prilep Area, where a large part of the film “Willow” was shot is among the 5 finalists nominated for the
award. The public has the chance to vote for their favorite location on the Cineuropa website, and one lucky winner will be picked among
the voters to win a trip to the winning location.
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ЕВРОПСКИ EUROPEAN
ФОНДОВИ FUNDS
ЗА ПОДДРШКА И
ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ

FOR SUPPORT AND
SUPPORTED PROJECTS
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ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ ЗА ПОДДРШКА И ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ

Еуримаж
Еуримаж е фонд за поддршка на проекти од областа на културата на Советот на Европа. Основан е во 1989 година и брои 39 од 47.
земји-членки на Организацијата со седиште во Стразбур, а Аргентина и Канада како придружни членки.
Северна Македонија е член на Еуримаж од 2003 година и оттогаш македонските професионалци можат да аплицираат и да ги
користат финансиските средства од овој Фонд. Национален претставник во овој Фонд, почнувајќи од декември 2017, е Татјана
Ќурчинска-Пепељугоска.
Mакедонската кинематографија бележи многу значаен датум во 2020 година - што се однесува на соработката со европските
продуценти. На 1.10.2020 година влегоа во сила одредбите од Ревидираната конвенција за соработка во кинематографијата, што
ќе им овозможи на македонските продуценти влез во поголем број европски копродукциски проекти.
Во текот на 2020 година, од страна на Еуримаж, поддржани се вкупно 4 проекти во копродукциската шема на финансирање во кои
продуценти од С. Македонија се јавуваат како главни или малцински ко-продуценти. Вкупниот износ на поддршка на проектите е
351.700 евра (приближно 21.500.000 денари).
Наслов на проект

Износ на
поддршка (МКД)

Главен продуцент

Земји во копродукција

Преекспонирано
(долгометражен игран филм) Елеонора Венинова

ДНФ Филмс (МК)

LILIT (RS)

5.412.000

Мојата мајка е космонаут
(долгометражен игран филм) Анди Делиана

RED HELICOPTER FILMS
(AL)

Дрим Фектори (МК)

2.687.550

Зад стоговите сено
(долгометражен игран филм) Асимина Продру

ARGONAUTS
PRODUCTIONS SA (GR)

Сектор Филм (МК);
FICTION PARK ENTERTAINMENT
HALBERSCHMIDT – TSIGKA (DE)

9.840.000

Тело (долгометражен
документарен филм)

ZAVOD PETRA PAN FILM
(SI)

WOLFGANG & DOLLY (HR);
ППФП ДООЕЛ (МК)

3.690.000
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Режија

Петра Селишкар

EUROPEAN FUNDS FOR SUPPORT AND SUPPORTED PROJECTS

EURIMAGES
Eurimages is a Council of Europe fund for cultural support. Established in 1989, it numbers 39 of the 47 member states of the Strasbourgbased organization, plus Argentina and Canada as associate members.
North Macedonia joined Eurimages in 2003 and Macedonian professionals now have access to apply for these funds. Tatjana Kjurchinska
Pepeljugoska has been the Macedonian national representative to the Eurimages fund since December, 2017.
Macedonian cinematography marks a very important date in 2020 in terms of cooperation with European producers. On October 1,
2020, the provisions of the revised Council of Europe Convention on Cinematographic Co-production entered into force, which enables
Macedonian producers to enter a number of European co-production projects.
In 2020, Eurimages has supported 4 film projects in its co-producing scheme where North Macedonia is a delegate producer or a coproducer, with a total of 351.700 EUR.

Amount of support
(in EUR)

Project title

Director

Delegate Producer

Co-producing countries

Sabattier Effect
(Feature film)

Eleonora Veninova

DNF FILMS (MK)

LILIT (RS)

My Mother is a Cosmonaut
(Feature film)

Andi Deliana

RED HELICOPTER FILMS (AL) DREAM FACTORY (MK)

Behind the Haystacks
(Feature film)

Asimina Proedrou

FILM DOOEL (MK);
ARGONAUTS PRODUCTIONS SEKTOR
FICTION PARK ENTERTAINMENT
SA (GR)
HALBERSCHMIDT – TSIGKA (DE)

160.000

The Body
(Documentary)

Petra Seliškar

& DOLLY (HR); PPFP
ZAVOD PETRA PAN FILM (SI) WOLFGANG
Ltd Skopje (MK)

60.000

88.000
43.700
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Креативна Европа МЕДИА
Креативна Европа МЕДИА е програма на Европската унија која финансиски поддржува развој, дистрибуција и промоција на
европскиот филм и на аудиовизуелните индустрии.
Северна Македонија во 2016 година стана дел од Програмата МЕДИА и оттогаш македонските професионалци можат да
аплицираат и да ги користат финансиските средства од истата. МЕДИА Деск МК, како претставник на програмата, функционира
во рамките на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија со цел да ги информира, советува, поддржува и едуцира
потенцијалните учесници од нашата земја.
Во текот на 2020 година, од страна на програмата Креативна Европа МЕДИА, поддржани се вкупно пет проекти во четири различни
шеми на финансирање, со вкупна поддршка од 6.655.283 денари.
1. Повик: поддршка за фестивали
Име на проект

Име на организација

1.2. Македокс

Фестивал на креативен документарен филм

Износ на поддршка (МКД)
1.660.500

2. Повик: промоција на европските аудиовизуелни дела онлајн
Име на проект

Име на организација

2.2. Европски филмски предизвик 20/21

Блинк 42-21* (партнерска организација)

Износ на поддршка (МКД)
1.087.627

3. Повик: автоматска дистрибуција
Име на проект

Име на организација

3.1. Generation and reinvestment

Компанија за филмска продукција и за дистрибуција
Катавеј

Износ на поддршка (МКД)
524.656

4. Повик: развој на проект
Име на проект

Име на организација

4.1. „Најсреќниот човек на светот“

Сестри и брат Митевски продукција

1.845.000

4.2. „Долината на Шарко“

ППФП Продукција

1.537.500
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Износ на поддршка (МКД)

CREATIVE EUROPE MEDIA
Creative Europe MEDIA is a EU programme that financially supports the development, distribution and promotion of the European film
and audiovisual industries.
North Macedonia became part of the MEDIA programme in 2016 and the programme and its funds are now accessible for Macedonian
professionals to apply. MEDIA Desk MK, as a program representative in North Macedonia, operates within the North Macedonia Film
Agency in order to inform, advise, support and educate potential applicants from our country.
In 2020, the Creative Europe MEDIA programme supported a total of five projects in four different funding schemes with a total support
of 108.216 EUR.
1. Call for: festival support
Festival

Type of festival

1.2. MakeDox

Festival of Creative Documentary Film

Amount of support (in EUR)
27.000

2. Call for: promotion of European audiovisual works online
Festival

Type of festival

2.2. European Film Challenge 20/21

Blink 42-21* (partner organization)

Amount of support (in EUR)
17.685

3. Повик: автоматска дистрибуција
Festival

Type of festival

3.1. Generation and reinvestment

Cutaway

Amount of support (in EUR)
8.531

4. Call for: project development
Festival

Type of festival

Amount of support (in EUR)

4.1. The Happiest Man in the World

Sisters and Brother Mitevski Production

30.000

4.2. Sharko’s Valley

PPFP Production

25.000
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Креативна
Европа
МЕДИА
Финансиска поддршка за
развој, дистрибуција и промоција
на европскиот филм
и аудиовизуелните индустрии

Повеќе информации во МЕДИА Деск МК
www.media.ced.mk

02 322 4100

Creative Europe Desk MEDIA MK

Агенција за филм на Република Северна Македонија
Ул. 8 Март бр.4
1000 Скопје, Македонија
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