Nacionālā kino centra plānoto filmu nozares konkursu norises provizoriskais grafiks 2020.gadam
Konkurss

Mērķis

Finansējums,
EUR

Piesaistīt ārvalstu
finansējumu Latvijas filmu
nozarei un citām nozarēm,
Līdzfinansējums ārvalstu filmu atbalstot ārvalstu filmu,
1 158 013
t.sk. spēlfilmu, animācijas
uzņemšanai Latvijā
un dokumentālo filmu, kā
arī televīzijas filmu,
ražošanu Latvijā

Plānots izsludināt Projektu iesniegšana

Rezultāti

08.01.2020.

atvērts termiņš līdz
1.10.2020. plkst.12.00

vērtēšana reizi mēnesī pēc
1. datuma, izvērtējot
iepriekšējā mēnesī
iesniegtos projektus

10.12.2019.

atvērts termiņš līdz
30.11.2020. plkst. 12:00

vērtēšana reizi mēnesī pēc
1. datuma, izvērtējot
iepriekšējā mēnesī
iesniegtos projektus

08.01.2020.

atvērts termiņš līdz
30.09.2020. plkst. 12:00

vērtēšana reizi mēnesī pēc
1. datuma, izvērtējot
iepriekšējā mēnesī
iesniegtos projektus

31.01.2020.

līdz 9.03.2020. plkst.
12:00

Konkurss noslēdzies

31.01.2020.

līdz 27.04.2020. plkst.
12:00

Konkurss noslēdzies

16.03.2020.

līdz 17.04.2020. plkst.
12:00

Konkurss noslēdzies

Seriālu – kvalitatīvu,
mākslinieciski augstvērtīgu
daudzsēriju filmu –
attīstīšanas un veidošanas
2020. gada konkurss

Atbalstīt kvalitatīvu,
mākslinieciski augstvērtīgu
oriģinālseriālu (daudzsēriju
filmu) attīstīšanu un
veidošanu 2020. gadā. Uz
1 000 000
atbalstu konkursa ietvaros
var pretendēt seriāli,
kuriem pabeigšana un
publiska izrādīšana Latvijā
plānota 2021. gadā

14.07.2020.

līdz 07.08.2020. plkst.
12:00

līdz 07.09.2020.

Mazbudžeta spēlfilmu
attīstīšanas konkursa

Atbalstīt Latvijas
mazbudžeta pilnmetrāžas
spēlfilmu attīstīšanu, ko
plānots pabeigt un
pirmizrādīt 2021. gadā. Šī
konkursa izpratnē
mazbudžeta spēlfilmas
attīstīšana ietver
mazbudžeta spēlfilmas
izveidi

180 000

14.07.2020.

līdz 11.08.2020. plkst.
12:00

līdz 11.09.2020.

Covid-19 krīzes seku
pārvarēšanas atbalsta
konkurss (Nacionālā kino
centra finansētiem ražošanā
esošiem filmu projektiem)

Atbalstīt ar NKC atbalstu
ražošanā esošās filmas,
kurām ražošanas procesā
radušās papildu izmaksas
saistībā ar
epidemioloģiskās drošības
pasākumu ievērošanu
600 000
Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai,
t.sk., filmēšanas dienu
skaita un izmaksu
palielinājumam un
līdzfinansējuma avotu
zaudējumiem 2020. gadā

22.07.2020.

līdz 17.08.2020. plkst.
12:00

līdz 17.09.2020.

Epidemioloģiskās drošības
pasākumu ievērošanas Covid19 infekcijas izplatības
ierobežošanas atbalsts
Nacionālā kino centra
nefinansētu filmu veidošanas
projektiem

Atbalstīt NKC nefinansētu
Latvijas filmu veidošanas
izmaksas, kas
nepieciešamas
200 000
epidemioloģiskās drošības
pasākumu ievērošanai
Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai

22.07.2020.

līdz 17.08.2020. plkst.
12:00

līdz 17.09.2020.

Citu filmu nozares projektu
atbalsts

Veicināt Latvijas filmu
atpazīstamību Latvijā un
ārvalstīs, kā arī nozares
profesionāļu izaugsmi un
konkurētspēju, atbalstot
projektus, kas īstenojami
gada laikā no to
iesniegšanas konkursā

Ar NKC atbalstu ražošanā
esošo filmu atbalsts

Atbalstīt ražošanā esošo
NKC finansēto filmu
2 036 443
ražošanas turpināšanu vai
pabeigšanu

Filmu ražošanas atbalsts

Minoritāro kopražojumu
atbalsts

Visu filmu veidu projektu
attīstīšanas atbalsts

180 000

Atbalstīt pilnmetrāžas
spēlfilmu un visu garumu
animācijas un
1 768 327
dokumentālo filmu
ražošanu
Atbalstīt starptautiskus
filmu kopražojumus, kuros
kā mazākuma kopražotājs
piedalās Latvijas
producējošā kompānija.
Atbalsts paredzēts
292 409
pilnmetrāžas spēlfilmu un
visu garumu dokumentālo
un animācijas filmu
projektu pabeigšanai 2020.2022.gadā
Atbalstīt pilnmetrāžas
spēlfilmu un visu garumu
animācijas un
150 000
dokumentālo filmu
projektu attīstīšanu

Papildus konkursi 2020. gadā no "Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem" piešķirtā finansējuma

