
 

 

የዶቸ ቬሌ አካዳሚ የፊልም ልማት ፈንድ | መመሪያ 

  

የገንዘብ ድጋፍ 

1. የገንዘብ ድጋፉን ማግኘት የሚችሉት የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ፊልም ሰሪዎች 

(ደራሲዎች/ዳይሬክተሮች) ናቸው፡-  

• ቢያንስ አንድ በሀገር ውስጥ ወይም በዓለም አቀፍ ደረጃ የወጣ መደበኛ ርዝመት ያለው ወይም 

አጭር ዘጋቢ ወይም ልብ ወለድ ፊልም ላይ ከዚህ በፊት የሰሩ፤ 

• ማመልከቻዎችን ለመቀበል ጥሪ የተላለፈበት ሀገር ዜጋ የሆኑ፤  

• በተጠቀሰው ሀገር ውስጥ የሚኖሩ እና የሚሰሩ።   

 

አዘጋጆች የገንዘብ ድጋፉን ለማግኘት ማመልከት አይችሉም።  
 

2. ተቀባይነት ያላቸው ቅርጸቶች ፈጠራን የተላበሱ ዘጋቢ ፊልሞች እና መደበኛ ርዝመት ያላቸው ልብ ወለድ 

ፊልሞች እንዲሁም ድብልቅ (ቢያንስ 60 ደቂቃ ርዝመት ያላቸው) ፊልሞች (hybrids) ናቸው።   
 

3. የገንዘብ ድጋፉ የሚሰጠው አጠቃላይ ፊልሙን የማዳበር ሥራ ለሚሰራበት ምዕራፍ ነው። ይህ ምዕራፍ 

የሚከተሉትን እንቅስቃሴዎች ያካትታል፤ በዚያ ግን አይወሰንም፡-  
 

• የፊልም ድርሰት ማዘጋጀት  

• ጥናት 

• የቀረጻ ስፍራ ማፈላለግ እና ተዋንያን መመልመል 

• የፊልም ሀሳብን ማቅረብ  

• ፋይናንስ ማፈላለግ 

• የሽያጭ ወይም የስርጭት ስትራቴጂዎችን ማዘጋጀት  
 

4. የገንዘብ ድጋፍ እንዲያገኙ የተመረጡ ፊልም ሰሪዎች ለፊልማቸው የማዳበር ምዕራፍ 10,000 ዩሮ 

ይሰጣቸዋል።  
 

5. በተግባራት ሰንጠረዡ ላይ የተዘረዘሩት እንቅስቃሴዎች ከዚህ የገንዘብ ድጋፍ ጋር ተመሳሳይ በሆነ ወቅት ሌላ 

የገንዘብ ድጋፍ የሚያገኙ ከሆነ ይህ የገንዘብ ድጋፍ አይሰጥም።  
 

6. የአንድ ለአንድ ስልጠና ይዘት ባለው ሌላ የአንድ ዓመት የሙያ ድጋፍ (fellowship) ፕሮግራም ላይ ከዚህ 

የገንዘብ ድጋፍ ጋር ተመሳሳይ በሆነ ጊዜ ውስጥ መሳተፍ አይቻልም። ነገር ግን በፊልም ስልጠናዎች (labs) 

እና በተግባር እየሰሩ የሚሰጡ ስልጠናዎች (residencies) ላይ መሳተፍ ይቻላል። 
 

7. የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው ፕሮጀክቶች የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን “ዓለም አቀፍ የሰብአዊ 

መብቶች ሕግ” (“Universal Declaration of Human Rights”) እሴቶች ማክበር ይኖርባቸዋል። ለምሳሌ 

ጦርነትን፣ አካላዊ፣ የስነ-ልቦና ወይም የወሲብ ጥቃትን በማወደስ ወይም የግብረ ገብ ወይም ሀይማኖታዊ 

ስሜቶችን በመንካት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ሕግን የሚጥሱ ፕሮጀክቶች ድጋፍ 

አይደረግላቸውም።  
 
 
 



ዶቸ ቬሌ አካዳሚ ብቃትን ለማጎልበት የሚወስደው እርምጃ  

ዶቸ ቬሌ አካዳሚ የአንድ ለአንድ ስልጠናን ከመደበኛ የስልጠና ክፍለ ጊዜዎች ጋር በማጣመር የሚሰጥ ይሆናል። 

ይህም የገንዘብ ድጋፉ አካል በመሆኑ የሚመረጡት ፊልም ሰሪዎች በአካዳሚው ከሚዘጋጁት የአንድ ለአንድ ስልጠና 

እና የመደበኛ ስልጠና ቀናት ውስጥ ቢያንስ 80 በመቶው ላይ ለመገኘት መስማማት ይኖርባቸዋል።  

 

 

የማመልከቻ አቀራረብ እና የሚያስፈልጉት ደጋፊ ሰነዶች  

1. አመልካቾች ተገቢው የማመልከቻ ጊዜ ከማብቃቱ በፊት ማመልከቻቸውን አሟልተው ማቅረብ 

ይኖርባቸዋል።  
 

ማመልከቻዎችን መቀበል ስስከሚያበቃበት እስከ ጥቅምት 16 ቀን 2022 ዓ.ም. ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ 

መቅረብ ያለባቸው ሰነዶች፡-  

• የማልከቻ ቅጽ (ኢንተርኔት ላይ)   

• የታሰበው ፕሮጀክት አጭር መግለጫ (1-2 ገጽ) 

• የተግባራት ሰንጠረዥ  

• በተግባራት ሰንጠረዡ ውስጥ የጠቀሷቸው እና ይህን የገንዘብ ድጋፍ ተጠቅመው ሊያከናውኗቸው 

ያሰቧቸው እንቅስቃሴዎች የሚያስወጡትን ወጪ የሚያሳይ በጀት።  
 

ፕሮጀክታቸው የመጀመሪያውን ማጣሪያ ያለፈላቸው አመልካቾች ቢበዛ 8 ገጽ ርዝመት ያለው አጽህሮተ ታሪክ 

እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ ይችላሉ።  

1. ዶቸ ቬሌ አካዳሚ ፕሮጀክታቸው የመጀመሪያውን ማጣሪያ ላለፈላቸው አመልካቾች የመጀመሪያውን 

ማጣሪያ ማለፋቸውን ያሳውቃል። ይህም የሚከናወነው ማመልከቻ የማቅረቢያ ጊዜው ካበቃ ከአራት 

ሳምንታት በኋላ አካባቢ ነው። እባክዎ የሚከተሉትን ነገሮች ያስተውሉ፡-ያልተሟሉ ማመልከቻዎች 

ተቀባይነት አይኖራቸውም።  
 

2. ከአንድ በላይ ለሆኑ ፕሮጀክቶች ማመልከቻዎችን ማቅረብ አይቻልም።  
 

3. የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት በህግ መጠየቅ አይቻልም።  
  

ውል እና የክፍያ አፈጻጸም  

1. ዶቸ ቬሌ አካዳሚ እያንዳንዱን የተመረጠ ፊልም ሰሪ ውል ያስፈርማል።  
 

2. የገንዘብ ድጋፉ ክፍያ የሚፈጸመው በዙር ይሆናለ።  
 

3. ለፕሮጀክቱ ከሚሰጠው የገንዘብ ድጋፍ ጋር የተያያዙት ዝርዝር ሁኔታዎች አመልካች(ቾች) 

በሚመረጥበት(ጡበት) ወቅት በሚፈረም ውል ውስጥ የሚገለጹ ይሆናል።    
 

4. በውሉ ውስጥ በሌላ መልኩ በዝርዝር ካልተቀመጠ በስተቀር ከፊልም ሰሪዎች የሚቀርቡ ሀሳቦች ባለቤትነት 

እና በዚያ ላይ ያሉ መብቶች በሙሉ መጀመሪያውኑም ባለመብት የነበሩት ሰዎች ይሆናል።   

 

  


