Forgatókönyv fejlesztési pályázathoz benyújtandó dokumentumok

Online regisztrációs adatlap (pályázó és (ha van) a referenciát adó társpályázó és forgatkókönyvíró(k) alárásával ellátva)

1.

Szinopszis, animáció esetén vizuális tervvel kiegészítve vagy
2. Szinopszis és treatment vagy
Szinopszis és forgatókönyv

Kérjük figyelembe venni a formai követelményeket!

nem gazdasági társaság szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata

3.

Amennyiben a Pályázó magánszemély, aláírási címpéldány helyett személyigazolvány és lakcím
kártya másolata nyújtandó be.

4. Aláírási címpéldány másolat (jogi személy esetén)

Komplex pályázati nyilatkozat

5.
6. Referencia nyilatkozat - referencia hitelt érdemlő igazolása CV-k,

Amennyiben nem a pályázó cég cégvezetője adja a referenciát, kérjük, hogy a referencia
nyilatkozaton a referencia típusa mellett kerüljön megjelölésre a referenciát adó alkotó is!
Magánszemély esetén is szükséges!

7. Filmiroda mozgókép szakmai nyilvántartásba vétel (másolat)
8. Filmterv/forgatókönyv fejlesztési költségvetés

A költségvetésben kérem külön soron szerepeltetni az írói munkadíjat és jogdíjat, több alkotó
estén nevesíteni, mely költségvetési sor, mely alkotóhoz tartozik.

9.

Finanszírozási terv

10.

Finanszírozást alátámasztó dokumentumok (támogatói nyilatkozat, (elő)szerződés stb.), önrész igazolás (bankszámla kivonat másolat vagy főkönyvi karton)

11.

Amennyiben a forgatókönyv/filmterv-fejlesztés más magyar vagy külföldi filmelőállítókkal való együttműködésben valósul meg, az erre vonatkozó dokumentumok, megállapodások,
hazai és nemzetközi koprodukció esetén koprodukciós előszerződés/szerződés, eredeti nyelven és az irat magyar fordítása

12.

Megvalósítási ütemterv

A jogokra vonatkozó szerződések, opciós szerződés, forgatókönyvírói szerződés (amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival rendelkezik, az ezt hitelt
érdemlően igazoló eredeti dokumentumok; amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival nem rendelkezik, azok megszerzésére vonatkozó opciós szerződés.)
13.
Magánszemély esetén nyilatkozat (kettő tanú aláírásával ellátott teljes bizonyítóerejű magánokirat) arról, hogy a pályázat részeként benyújtott szinopszis/treatment/forgatókönyv a saját
alkotása, illetve a mű szerzői jogaival rendelkezik.

FILMJUS vagy ARTISJUS igazolása (saját ötlet esetén)

14.
15. Egyéb dokumentumok

16.

Bármely, a pályázat szempontjából reveleváns dokumentum, vizuális vagy audió anyag.
(Benyújtásra nem kötelező)

CD melléklet (a fenti dokumentumok kinyomtatását követően cégszerű, valamint ahol szükséges egyéb aláírásssal kell ellátni, majd pdf dokumentumként a CD mellékletre kell
menteni)

Megjegyzés: A PÁLYÁZÓNAK MINDEN DOKUMENTUM MINDEN OLDALÁT ALÁÍRÁSÁVAL HITELESÍTENIE KELL!
Valamennyi papír alapon benyújtandó dokumentum az online jelentkezési adatlapra is feltöltendő!

