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Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου) 
ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις προς εξέταση, για τη χρηματοδότηση της παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών για το έτος 2014-2015,  μόνο για την κατηγορία Ανάπτυξη 
Παραγωγικού Σχεδίου Ταινίας (Μυθοπλασίας) Μεγάλου Μήκους / Χαμηλού 
Προϋπολογισμού. 
 
Όλες οι προτάσεις της πιο πάνω κατηγορίας θα μελετηθούν με βάση το «Κανονισμό 
Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για την Ενίσχυση Κινηματογραφικών Ταινιών», ο 
οποίος  ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2015. 
 
Οι αποφάσεις για το ύψοdς της χρηματοδότησης θα εξαρτηθούν από τις οικονομικές 
δυνατότητες του κονδυλίου για την παραγωγή ταινιών.   
 
Με την ολοκλήρωση της ταινίας, και ανεξάρτητα από το αν αυτή θα γυριστεί σε φιλμ 
35μμ ή σε ψηφιακή τεχνολογία, ο Παραγωγός οφείλει να καταθέσει στο Αρχείο 
Κινηματογράφου δύο  Ψηφιακά Master της ταινίας σε DCP (Digital Cinema Package), το 
ένα εκ των οποίων με αγγλικούς υπότιτλους. Το κόστος θα συμπεριλαμβάνεται στον 
αρχικό προϋπολογισμό. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που η ταινία έχει γυριστεί σε 
φιλμ 35μμ και ο Παραγωγός επιθυμεί να καταθέσει, επιπλέον των δύο DCP και μία 
Κόπια Προβολής 35μμ, το κόστος αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον αρχικό 
προϋπολογισμό.  
 
Για τις Παραγωγές που γυρίζονται σε ψηφιακή τεχνολογία, γίνονται αποδεκτές οι 
ακόλουθες ποιότητες: HD, 2K  και  4K.  
 
Συμπληρωματικές Πληροφορίες: 
1. Οι αιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τον Κανονισµό Χρηµατοδότησης και οι αιτήσεις 
τους να συνάδουν µ΄ αυτόν. Ελλιπείς αιτήσεις ή προτάσεις που δε θα συνάδουν µε τον 
Κανονισµό  Xρηματοδότησης θα αποκλείονται (Τα αντίγραφα δεν θα επιστρέφονται). 
 
2. Οι αιτήσεις, µαζί µε τα ειδικά έντυπα θα πρέπει να υποβληθούν σε 12 αντίγραφα στη 
Γραµµατεία της Συµβουλευτικής Επιτροπής Κινηµατογράφου, στη ∆ιεύθυνση: 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Ιφιγένειας  27, 2007 
Στρόβολος, 1ο όροφο, Γραφείο 110.    
 
3. Η καταληχτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων είναι η  2 Φεβρουαρίου 2015.  
 
4. Τα κατατεθέντα έγγραφα δεν επιστρέφονται. 
 
5. Τα έντυπα υποβολής αιτήσεων και ο Κανονισμός Χρηματοδότησης μπορούν να 
εξασφαλιστούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: 



www.moec.gov.cy (Ανακοινώσεις) και στο www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies 
(Ανακοινώσεις). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
επικοινωνούν µε τον κ. ∆ιομήδη Νικήτα στο τηλέφωνο 22809811, µετά τις 13.30, 
καθημερινά.  
 
Οι παραγωγοί οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήματα στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Παραγωγικού  Σχεδίου Ταινίας (Μυθοπλασίας) Μεγάλου Μήκους Yψηλού 
προϋπολογισμού, κατά το 2012 -2013 και επιθυμούν να προχωρήσουν με τη 
συγκεκριμένη πρόταση, καλούνται να την επανυποβάλουν στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου Ταινίας Μεγάλου Μήκους (Μυθοπλασίας) - 
Χαμηλού Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένη στο εν λόγω Πρόγραμμα, επίσης 
μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2015.  
Εκείνες που είχαν ήδη υποβληθεί στο Πρόγραμμα Χαμηλού Προϋπολογισμού 
μπορούν να υποβληθούν είτε οι ίδιες, είτε τροποποιημένες/επικαιροποιημένες.  
 
 
 
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εξακολουθεί η αναστολή της μελέτης τους, μέχρι νεότερης 
ειδοποίησης.   
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