קול קורא – שת"פ בין פרוייקט הקולנוע הישראלי לבין קרן רומא-לציו
בעקבות הסכם לשיתוף פעולה שנחתם בין פרוייקט הקולנוע הישראלי של קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ,תל אביב
(ע"ר) (להלן :הקרן) לבין קרן רומא -לציו האיטלקית ,הקרן מפרסמת קול קורא זה להגשת בקשות תמיכה לפיתוח
תסריט לסרטי עלילתי באורך מלא ,המתאים לקופרודוקציה ישראלית-איטלקית ,ולהגדרות קרן רומא-לציו.
 .1כללי ונהלי פרוייקט הקולנוע הישראלי של הקרן מופיעים במלואם באתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע
הישראלי (  .) http://www.cinemaproject.org.ilחובה על כל מגישי הבקשות לקראם בעיון .בקשות שלא
יעמדו בהגדרות כללים ונהלים אלו ובהגדרות קול קורא זה ,עלולות להידחות על הסף ללא נימוק נוסף.
 .2הקול הקורא פתוח אך ורק לבקשות תמיכה לפיתוח תסריט עלילתי באורך מלא ,המתאימות לקו-פרודוקציה
ישראלית-איטלקית ולהגדרות ההפקה של קרן רומא-לציו .חובה על המגישים לוודא כי תוכן ההצעה וכי תנאי
ההפקה הצפויים על פיה תואמים להגדרות אלו .בקשות שלא יתאימו להגדרות אלו עלולות להידחות על הסף,
ללא נימוק נוסף.
קישור להסכם קופרודוקציה ישראל-איטליה:
/https://www.copro.co.il/copro.co.il/originalsאיטליה-הסכם-עבריתpdf.
קישור להגדרות קרן רומא-לציו:
/https://www.cineregio.org/members/fondazione_film_commission_roma_lazio
 .3בקשות התמיכה יתקבלו אך ורק במשלוח דוא"ל ,לכתובתromalazio@cinemaproject.org.il :
 .4על בקשות התמיכה לכלול את כל המסמכים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

קובץ  PDFטופס בקשת התמיכה על כל פרטיו .את הטופס ניתן למצוא בכתובת האינטרנט:
http://www.cinemaproject.org.il/ns/index.php?option=com_phocadownload&view=catego
ry&id=1&Itemid=88
קובץ  PDFסינופסיס מלא של הסרט ,בהיקף של לכל היותר ששה עמודים ,בשפה האנגלית ,וללא שמות
היוצרים.
קובץ  PDFהצהרת כוונות התסריטאי ( 300-500מילים) ,בשפה האנגלית ,וללא שמות היוצרים.
קובץ  PDFקורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת ,המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד) ,בשפה
האנגלית.
קובץ  PDFפירוט תקציב ומקורות מימון קיימים ומתוכננים ,בשפה האנגלית ,וללא שמות היוצרים.
לבקשות בתחום האנימציה בלבד :קובץ  PDFעם סקיצות וחומרים גרפיים ,בשפה האנגלית ,וללא שמות
היוצרים.
קובץ  PDFהעתק הסכם מפיק-תסריטאי ,וכל מסמך אחר הקשור בזכויות עיבוד התסריט.
קובץ  PDFעם הצהרה חתומה על זכויות בפרוייקט .את הטופס להצהרה ניתן למצוא בכתובת האינטרנט:
http://www.cinemaproject.org.il/ns/index.php?option=com_phocadownload&view=catego
ry&id=1&Itemid=88
כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה ,לקורות החיים ,להעתקי ההסכמים ולהצהרה החתומה) יוגשו
לקרן ללא ציון שם המפיק ,הבמאי או התסריטאי .אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת
התמיכה ללא נימוק נוסף.
על כל הקבצים להישלח כצרופות נפרדות במסגרת דוא"ל אחד ,תחת כותרת הדוא"ל "בקשת תמיכה
במסגרת שת"פ קרן רומא-לציו ,לסרט (שם הסרט)" ,כאשר גודלם המשותף יחדיו אינו עולה על .8MB

 .5הגשת בקשות התמיכה נפתחת עם פרסום קול קורא זה ( ,)30.7.2019ותסתיים במוצ"ש ה31.8.2019-
בשעה .23:00
תשובות יישלחו למגישי בקשות התמיכה בדוא"ל ,עד  4חודשים מהמועד האחרון להגשת הבקשות.

