
И СНОВА КОНКУРС

13 декабря 2016

12 грудня 2016 року Державне агентство України з питань кіно  оголосило
Десятий конкурсний відбір кінопроектів. Подаємо офіційне повідомлення
Держкіно.

  

Оголошується Десятий конкурсний відбір кінопроектів.

  

Конкурс проходитиме відповідно до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для
формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів,
затвердженого наказом Міністерства культури України 26.04.2011 №30,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.2011 за № 687/19425 (далі –
Порядок) зі змінами, внесеними до нього наказом Міністерства культури України від
12.10.2015 №800 «Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для
формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів»,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.10.2015 за №1308/27753.

  

Кінопроекти розглядатимуться у конкурсних категоріях:

    
    -  дитячі повнометражні фільми;  
    -  дебютні фільми;  
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    -  неігрові національні фільми;  
    -  неігрові ко-продукційні фільми;  
    -  анімаційні короткометражні фільми;  
    -  анімаційні повнометражні фільми;  
    -  ігрові повнометражні національні фільми;  
    -  ігрові повнометражні ко-продукційні фільми.  

  

Звертаємо увагу, що всі ігрові повнометражні фільми будуть у відповідних конкурсних
категоріях додатково розділені за критерієм авторське кіно та кіно, орієнтоване на
широку глядацьку аудиторію .

  

Просимо продюсерів при оформленні документів зазначати конкурсну категорію
проекту!

  

Окремо ігрові та неігрові фільми прийматимуться у тематичних сесіях:

    
    -  «Про героїзм воїнів, які брали участь у захисті України»;  
    -  «До 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні».  

  

Для участі в конкурсі виробники подають до Держкіно України:

    
    -  заявку на участь у конкурсному відборі ( Додаток 1  до Порядку),  
    -  документи згідно з переліком ( Додаток 2  до Порядку),  
    -  фінансовий план фільму ( Додаток 3  до Порядку) та  
    -  помісячний план фінансування кінопроектів з боку Держкіно, згідно з кошторисом (
Зразок
).
 

  

Зразки документів розміщені на сайті. До пакету документів також надається перелік
активних посилань в мережі Інтернет на попередні роботи режисера та продюсера
фільму.
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Для фільму, що перебуває на завершальній стадії виробництва, до пакету документів
додаються додаткові документи і матеріали ( Додаток 4  до Порядку).

  

Додатково.

  

При подачі кінопроекту, орієнтованого на широку глядацьку аудиторію, суб’єктам
продюсерської системи потрібно надати документи, що підтверджують зацікавленість в
участі у створенні фільму загальнонаціональних телеканалів та кінодистрибуторів.
Маркетингова стратегія та продюсерське бачення кінопроекту мають містити концепцію
створення телевізійної версії фільму.

  

Документи подаються на конкурсний відбір у п’ятьох примірниках та повинні бути
заповнені українською мовою, відповідно до встановлених зразків.

  

УВАГА!!! Електронна версія документів має бути записана в ОДИН файл(назва
кінопроекту зазначається латиницею); у форматі –
Microsoft WORD; об’ємом файлу
до 3 мегабайт.

  

Розклад роботи:

  

Пн.–Пт: 10:00–13:00 та 14:00–16:00;
01.02.2017–17.03.2017 – проведення консультацій;
20.03.2017–07.04.2017 – прийом документів.

  

Державне агентство України з питань кіно, 
кім. 419, 412, вул. Лаврська, 10, Київ, 01010
контактний тел. 280-11-72, 280-07-95, 280-04-82 (відділ формування та реалізації
програм створення та розповсюдження національних фільмів).
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УВАГА!!! Шановні учасники! Просимо врахувати, що тривалість прийому одного
кінопроекту – 20 хвилин, таким чином в останній день подачі документів
Держкіно зможе прийняти тільки 15 кінопроектів.
У разі подання неповного переліку документів або їх неналежного заповнення
кінопроект виробника до конкурсного відбору не допускається, із зазначенням
відповідних причин.

  

Держкіно , 12 грудня 2016 року

Джерело:  ukrkino.com.ua
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