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TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA
vabi k oddaji ponudbe za izdelavo kratkih igranih filmov
1. Predstavitev
Transparency International je mednarodna organizacija za vzpostavljanje integritete,
transparentnosti, odgovornosti in preprečevanja korupcije. Po svetu ima več kot 100 samostojnih
partnerjev in osrednjo institucijo mednarodni sekretariat v Berlinu. Transparency International
povečuje ozaveščenost o škodljivih učinkih korupcije in sodeluje z vladami, s podjetji in z nevladnimi
organizacijami, njen namen pa je razvoj in izvajanje učinkovitih ukrepov za spopadanje s korupcijo.
Transparency International Slovenija skupaj s partnerjema Transparency International Italija in
Madžarska izvajajo projekt Inovativni pristopi v postopkih formalnega izobraževanja boja proti
korupciji, ki ga finančno podpira program Erasmus+ – KA2 Strategic Partnership in the Field of
Secondary Education. Projekt se je začel septembra 2014 in se bo končal avgusta 2017, njegov namen
pa je dijake ozaveščati o problemu korupcije in angažirati mlade za preprečevanje tega pojava. V
prvih dveh letih so nacionalne podružnice organizacije Transparency International v sodelovanju z
nacionalnimi šolami izdelale in preizkušale učne in e-učne šolske module na področju boja proti
korupciji. V letošnjem letu pa želimo dijake vključiti in z njimi sodelovati z mednarodnim video
natečajem.
Izdelava igranih filmov je del mednarodnega natečaja za dijake: Predstavljaj si svet brez korupcije
projekta, katerega končni cilj je priprava kratkih videov na temo korupcije z resnično ali izmišljeno
zgodbo. Od dijakov se pričakuje izdelava zgodbe/ scenarija. Na državni ravni bodo izbrane tri zgodbe/
scenariji, tem dijakom pa bo omogočena tehnična podpora za izdelavo igranega kratkega videa (do 5
minut). Zmagovalne videe na državni ravni bo izbrala mednarodna žirija, zmagovalci pa bodo na
mednarodni slovesni podelitvi poleti 2017 prejeli tudi nagrade.
2. Zahtevane naloge / opravljene storitve izvajalca:
Naloge izdelovalca igranih filmov:






Izdelava, režija, montiranje oz. vse potrebne faze do končne izdelave treh (3) kratkih igranih
filmov na temo, ki bo v skladu z izbranimi scenariji;
Sodelovanje v izbirnem postopku najboljših treh scenarijev predloženih s strani dijakov;
Sodelovanje z naročnikom in dijaki glede vsebine in priprave filmov;
Redno poročanje o napredku izdelave filmov;
Promocija končnega izdelka po lastnih komunikacijskih kanalih in participacija na
predstavitvenem dogodku TI Slovenia.
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3. Načrtovanje in poročanje
Producent bo opravljal naloge v tesnem sodelovanju s Transparency International Slovenia.
Izdelava filmov naj bi predvidoma potekala od 20.1.2015 do 31.5.2015.
Predviden časovni razpored:
Naloge
Podpis pogodbe
Sodelovanje pri izbiri scenarijev
Poročilo o napredku, pregled
scenarijev, skupno delo z dijaki
Pričetek produkcije
Poročilo o napredku
Zaključek izdelave filmov
Javna predstavitev filmov

Vloga producenta
Podpis
Udeležba
Kratko poročilo, pisni
koncept filma, usklajevanje
z naročnikom.
Kratko poročilo o napredku,
usklajevanje z naročnikom
Kratko poročilo
Predvajanje končnega
izdelka naročniku
Predstavitev in udeležba na
dogodkih

Časovni razpored*
December 2016
Januar 2017
Februar - marec 2017

Februar - marec 2017
Marec - april 2017
Maj 2017
Junij - julij 2017

4. Kriteriji za izbor izvajalca:
1.

2.
3.

4.

Koncept, predviden opis dela z dijaki, ki sledi zgoraj opisanim zahtevanim nalogam
(točka 2) in je v skladu z opisom projekta (točka 1). Ideje in koncepti, ki bodo inovativne
in kreativne bodo ovrednotene višje.
Zaželene izkušnje (najmanj dve leti) pri izdelavi igranih filmov, spotov, oglasnih sporočil
ali drugih video vsebin.
Pretekle reference: v preteklosti izdelana in javno objavljena (predvajana) najmanj dva
kratkometražna filma (tudi spot, oglasno sporočilo ali druga oblika video vsebine) ali
eden srednje-metražni oz. celovečerni. Udeležba na festivalih doma in v tujini je
prednost. Prav tako bodo višje ovrednotene druge objave v medijih ali pretekle
reference oz. priporočila naročnikov.
Prilagodljivost pri pretvarjanju scenarijev/ zgodb v kratke filme.
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Od prejetih ponudb bo izbrana tista, ki bo na podlagi kriterijev prejela največ točk.
Opis kriterijev
Reference in izkušnje pri izdelavi igranih filmov
Delo z mladimi in izkušnje s podobnimi projekti
Predlagani pristop in časovni okvir
Razgovor
Cena
Skupne točke

Maksimalne točke
30
20
20
20
10
100

5. Predložitev vlog:
Vlagatelj (oseba, ustanova ali skupina ustvarjalcev), mora vloge skupaj z vsemi dokazili, poslati po
elektronski pošti na info@transparency.si z naslovom »Vloga za izdelavo igranega filma – ERASMUS«.

Rok za oddajo ponudbe je 14. 12. 2016.
6. Prijave morajo vsebovati:








Koncept, predviden opis dela z dijaki, ki sledi zgoraj opisanim zahtevanim nalogam (točka 2) in je
v skladu z opisom projekta (točka 1). Ideje in koncepti, ki bodo inovativne in kreativne bodo
ovrednotene višje.
Plan dela (časovni razpored z jasnim predvidenim začetkom in zaključkom dela).
Proračun (razdelitev in opis stroškov) s končno ceno za izdelavo igranih filmov. Skupni znesek ne
sme preseči 3.948,00 € z vsemi vključenimi dajatvami in davki (DDV ipd.).
Reference izdelovalca: seznam prejšnjih filmov (zaželeno s povezavami), priporočila, priznanja,
recenzije, potrdila o udeležbi na festivalih ipd.
V kolikor se prijavlja več oseb v skupini je nujno navesti odgovorno osebo.

Za dodatna vprašanja in zahteve za pojasnila se obrnite na info@transparency.si ali 01/320 73 25.

>>>>
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.

Ljubljana, 9. 11. 2016

