
moklemetraJiani mxatvruli filmis 2020 wlis  warmoebis  dafinansebis

konkursze (konkursi #2/2) Semotanil proeqtTa Sefasebis wesis damtkicebis

Taobaze

  ssip-kinematografiis  erovnuli  centris  saeqsperto  komisiis  debulebis  me-4

muxlis me-2  punqtisa  da  ssip  -  saqarTvelos kinematografiis  erovnuli centris

debulebis  me-4 muxlis me-7 punqtis ,,T” qvepunqtis Sesabamisad vbrZaneb:

1. damtkicdes  TandarTuli   ,,moklemetraJiani  mxatvruli  filmis  2020  wlis

warmoebis dafinansebis konkursze (konkursi #2/2) Semotanil proeqtTa Sefasebis

wesi”.

2.  daevalos  saqarTvelos  kinematografiis  erovnuli  centris  (SemdgomSi-

kinocentri) ai ti specialists Tornike bardaveliZes uzrunvelyos winamdebare

brZanebis kinocentris veb-gverdze ganTavseba.

3. brZaneba ZalaSia kinocentris veb gverdze gamoqveynebisTanave.

4. brZaneba  SeiZleba  gasaCivrdes  misi  ZalaSi  Sesvlidan  erTi  Tvis  vadaSi  q.

Tbilisis  saqalaqo  sasamarTlos  administraciul  saqmeTa  kolegiaSi  (mis:  d.

aRmaSeneblis xeivani me-12 km. #6).

 direqtori                                                            gaga CxeiZe 
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ვამტკიცებ
                                                                                           საქართველოს
კინემატოგრაფიის 
                                                                                          ეროვნული  
ცენტრის დირექტორი                                                                                 
                                                                                         
––––––––––––––––––– გ. ჩხეიძე
                                                                                                   1 მაისი  
2020 წელი

    20მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 20   წლის წარმოების დაფინანსების
 (  #2/2)     კონკურსზე კონკურსი შემოტანილ პროექტთა შეფასების წესი

5.  -      20სსიპ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დირექტორის 20 wels

27 იანვრის #26      ბრძანებით გამოცხადებული მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის
2020    წლის წარმოების  დაფინანსების  კონკურსზე  (კონკურსი#2/2)  შემოტანილ
პროექტებს   –განიხილავს სსიპ     საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის
(  -   )   ,    შემდგომში ეროვნული კინოცენტრი საექსპერტო კომისია რომელიც შედგება 5

.  წევრისგან
6.     საექსპერტო კომისიის წევრები ეცნობიან #2/2    კონკურსზე შემოტანილ პროექტებს

(    ),      სცენარებსა და სხვა დოკუმენტაციას რის შემდეგაც დათქმულ დროს დგება
   პროექტების პრეზენტაცია და გასაუბრება  თითოეული  პროექტის  ავტორებთან,  ამის

შემდეგ კომისიის  წევრები      კომისიის სხდომაზე აფასებენ   პროექტებს თანდართული
 დანართი 1–ით  განსაზღვრული ფორმით 1-დან  10  ქულამდე და   წარმოადგენენ

მინიჭებული ქულის წერილობით არგუმენტაციას.
7.        2-კომისიის წევრები ახორციელებენ პროექტის შეფასებას თანდართული დანართ ის

. გათვალისწინებით
8.    საბოლოო შედეგი მიიღება ქულათა  დაჯამების  შედეგად,  საექსპერტო  კომისია

კონკურსის შედეგებს ეროვნულ კინოცენტრს წარუდგენს დასკვნის სახით.
9. საექსპერტო კომისია  რეკომენდაციას აძლევს ეროვნულ კინოცენტრს   დააფინანსოს

ის პროექტები, რომლებიც მიიღებენ ქულათა მაქსიმუმს. 
10. ეროვნული  კინოცენტრი  საექსპერტო  კომისიის  დასკვნის  საფუძველზე  იღებს

გადაწყვეტილებას  დასაფინანსებელი  პროექტების  რაოდენობის  თაობაზე  და
განსაზღვრავს თითოეული პროექტისთვის დაფინანსების ოდენობას.



დანართი 1

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების პროექტების რეიტინგული სია

კონკურსი 2/2

№ პროექტი შეფასება
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45
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კომისიის წევრი 

ხელმოწერა



დანართი 2

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების კონკურსზე 

წარმოდგენილი პროექტების 

შეფასების წესი

კონკურსი 2/2

- გთხოვთ, პროექტის შეფასებისას ყურადღება გაამახვილოთ შემდეგ 
კომპონენტებზე:

1. სცენარი 

 იდეა/თემა
 სტრუქტურა
 დრამატურგია
 პერსონაჟები
 დიალოგები

2. რეჟისორი 

 რეჟისორის მოტივაცია
 ხედვა
 ვიზუალური მხარე
 ატმოსფერო/სტილი
 წინა ნამუშევარი

3. პროდიუსერი  

 პროდიუსერის მოტივაცია
 პროდიუსერის გამოცდილება
 პროექტის სადისტრიბუციო პოტენციალი

- გთხოვთ, პროექტი შეაფასოთ ერთი საერთო ქულით 1-დან 10-ის ჩათვლით და
ეს ქულა ჩაწეროთ  რეიტინგული სიის შესაბამის გრაფაში. 

- გთხოვთ, წერილობით წარმოადგინოთ თქვენს მიერ მინიჭებული ქულის 
არგუმენტაცია. ტექსტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 1 ნაბეჭდ გვერდს.  


