
 

 
 

Znanstveni menadžeri Sveučilišta u Rijeci i MEDIA desk Hrvatske pozivaju vas na  
 

Info dan 
 
 

MEDIA Program Europske unije  
i 

mogućnosti prijave na natječaje za potporu za razvoj  
projekata 

 
 

 
koji će se održati u petak, 10. prosinca 2010. godine u 11.00 sati na Znanstveno-

tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci (Kampus, Slavka Krautzeka 83 A) 
 

 
Predavanje će održati gospođa Martina Petrović, voditeljica MEDIA deska Hrvatske. 
 
 
Prijave i informacije putem e-pošte (daria@uniri.hr)  ili telefonom (051 406 595).  
Predviđeno trajanje predavanja je dva sata. 
 
 
Cilj je ovoga predstavljanja približiti Program MEDIA hrvatskim filmskim stručnjacima 
predstavnicima: visokoškolskih ustanova/fakulteta/sveučilišta s naglaskom na usavršavanje 
iz područja audiovizualnih umjetnosti, umjetničkih organizacija, udruga, producentskih tvrtki, 
obrta, distributerskih tvrtki, kina, a pojašnjavajući ciljeve, sustave financiranja, prijavnice, 
smjernice te ulogu MEDIA deska. 
Na predavanju će biti riječi o mehanizmima funkcioniranja i smjernicama Programa, 
uspješnim projektima iz Hrvatske, ulozi MEDIA deska te uspješnom ispunjavanju prijavnog 
obrasca natječaja za potporu za razvoj projekata. 
 
 
 

  



 

O Programu MEDIA 
 
Program MEDIA je Program Europske unije namijenjen razvoju europske audiovizualne 
industrije koji, između ostalog, posebnu pažnju pridaje usavršavanju odnosno obrazovanju 
filmskih djelatnika, organizatora filmskih festivala, distributera i svih onih koji svojim radom 
pridonose razvoju audiovizualne industrije.  
Hrvatska je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i 
Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu MEDIA 2007 (2007. – 
2013.) 17. ožujka 2008. godine postala punopravnim članom Programa MEDIA, u ovom 
slučaju MEDIA 2007. Time se prvi put otvorila mogućnost punopravnoga sudjelovanja kako 
hrvatskih redatelja, producenata, scenarista, tako i ostalih fizičkih i pravnih osoba koje se 
bave audiovizualnim djelatnostima u Programu MEDIA te natjecanja za financijska sredstva 
koja Europska komisija kroz ovaj Program osigurava za potporu produkciji, promociji i 
distribuciji europskih audiovizualnih programa. 
S velikim zadovoljstvom MEDIA desk Hrvatske želi istaknuti da rezultati natječaja iz 
2009./2010. godine pozicioniraju Hrvatsku na visoko osmo mjesto u pogledu potpora za 
razvoj projekata te na visoko drugo mjesto u pogledu potpora za festivale u odnosu na 32 
zemlje koje su članice Programa MEDIA. 
Više o Programu MEDIA možete pronaći na www.mediadesk.hr 
 
Veselimo se Vašem dolasku! 
 


