
EFI tegevused Vahetu tulemus Vastutaja

MÄNGUFILMIDE stsenaariumite, arenduse ja tootmise ning TV-

minisarja arenduse toetamine
Piret Tibbo-Hudgins

1. 6-8 mängufilmi stsenaariumi kirjutamise toetamine. 
Mitmekülgne filmilugude valik, nende hulgas soovitavalt 1 

laste- või noortefilm ja 1 laiemale publikule mõeldud film.    

2. 5-6 mängufilmi arenduse toetamine.
Erinäoline arenduspakett, millest vähemalt 2 filmi on 

potentsiaalselt rahvusvahelised koostööfilmid.  

3. Vähemalt 1 TV-minisarja arenduse toetamine.
Algab vähemalt 1 rahvusvahelise levipotentsiaaliga TV-

minisarja arendus.

4. 3-4 mängufilmi tootmise toetamine.
Tootmisesse läheb vähemalt 3 mängufilmi, millest 1 on 

rahvusvaheline kaastootmine. 

5. Koostöös Kultuurkapitaliga mikroeelarveliste mängufilmide 

tootmivooru läbiviimine ja 2 mängufilmi tootmise toetamine. 

Läbirääkimised Kultuurkapitali AV sihtkapitaliga mikroeelarvelise 

mängufilmi toetussumma mõningaseks suurendamiseks.  

Tootmisesse läheb 2 mikroeelarvelist mängufilmi, 

eelistatavalt debüüdid. Toetussumma tõstmine on 

mõlemapoolselt kokku lepitud.   

6. Esilinastub 9 uut mängufilmi.

Kinodes linastub 9 uut mängufilmi, millest 1 on Eesti 

vähemuskaastootmises sündinud film, ja 2 mikroeelarvelist 

filmi. 

LÜHIFILMIDE tootmise toetamine Piret Tibbo-Hudgins

3-5 lühifilmi tootmise toetamine. Vooru teema „Uus algus“ - lühimängu- 

ja dokumentaalfilmid pikkusega kuni 15 min.

3-5 noort režissööri saavad võimaluse professionaalselt 

teostatud lühifilmi tootmiseks, mis linastuvad kinodes 

temaatilise kassetina.  

DOKUMENTAALFILMIDE arenduse ja tootmise toetamine Kaarel Kuurmaa

1. Vähemalt 8 dokumentaalfilmi arenduse toetamine. Arendusse läheb mitmekülgne dokumentaalfilmide valik.

2. Vähemalt 8 dokumentaalfilmi tootmise toetamine.
Algab vähemalt 8 hästi ette valmistatud täispika 

dokumentaalfilmi tootmine.

MEEDE 1.1.:

1. TOOTMINE

Eesmärk: 

MEEDE 1.3.:

MEEDE 1.2.:

Eesmärk: Eesti filmide arendus- ja tootmisprotsesside suunamine ja toetamine.

Eesmärk: 

Eesmärk: 



3. Jätkub "Eesti lugude" sari koostöös ERRi ja Kultuurkapitaliga.
12 uut "Eesti lugude" lühidokumentaalfilmi on välja valitud 

ning lähevad tootmisesse.  

4. Jätkub portreedokumentaalide programm koostöös ERRi ja 

Kultuurkapitaliga..
Algab vähemalt 6 portreefilmide tootmine.

5. Dokumentaalfilmid linastuvad kinodes. Kinodes linastub 12 uut dokumentaalfilmi.

ANIMAFILMIDE arenduse ja tootmise toetamine Piret Tibbo-Hudgins

1. Vähemalt 4 lühianimafilmi arenduse või tootmise ning 1 täispika 

animafilmi tootmise toetamine.

Mitmekülgne animafilmide repertuaar, mille hulgas on 

vähemalt 1 madalaeelarveline lühianimafilm.

2. Esilinastuvad 1 täispikk animafilm ning 3 lühianimafilmi.
Kinodes jookseb 1 täispikk animafilm ning esitletakse 3 

lühianimafilmi.

VÄHEMUSKAASTOOTMISE toetamine Piret Tibbo-Hudgins

1. 2 mängufilmi vähemuskaastootmine.

2. 1 lühi- või pika animafilmi vähemuskaastootmine.

3. 2 dokumentaalfilmi vähemuskaastootmine.

EESTI VABARIIK 100 audiovisuaalteoste tootmise toetamine Piret Tibbo-Hudgins

1. Mängufilmide ja animafilmi toetamine ja aruannete analüüs. 

Sõlmitakse kahe mängufilmi tootmise III etapi 

toetuslepingud. Filmide tootmine või järeltootmine jätkub. 

Viiakse läbi tootmise lõpetanud filmide aruannete analüüs.

2. Kvaliteet-draamasarja tootmise toetamine ja aruannete analüüs.
Draamasarja tootmine ja järeltootmine lõpeb; sari on 

eetrivalmis. Viiakse läbi sarja aruannete analüüs. 

3. Täispika dokumentaalfilmi tootmise lõpetamine. Viiakse läbi lõpparuande analüüs. Kaarel Kuurmaa

4. Lühidokumentaalfilmide kogumiku tootmise lõpetamine. Viiakse läbi lõpparuande analüüs. Kaarel Kuurmaa

Eesmärk: 

MEEDE 1.5.:

Eesmärk: 

Eesti tootjate osaluse toetamine atraktiivsetes rahvusvahelistes 

filmiprojektides. 

MEEDE 1.4.:

MEEDE 1.6.:

Eesmärk:

Eesmärk: 



5. EV100 filmiprogrammi linastused algavad.

Esilinastuvad 4 mängufilmi ("Seltsimees laps", "Võta või 

jäta", "Põrgu Jaan" ja "Eia jõulud Tondikakul"), täispikk 

dokumentaalfilm "Tuulte tahutud maa" ja 

lühidokumentaalfilmide kogumik "Juured". 

UUE MEEDIA projektide arenduse toetamine Piret Tibbo-Hudgins

Eesti uue meedia valdkonna võimekuse arendamine.  
Arendusse on läinud vähemalt 1 filmiga seotud uue meedia 

projekt.

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS Piret Tibbo-Hudgins

1. Eesti filmitootmise asetamine rahvusvahelisse konteksti, Eesti 

filmitegijate toetamine projektiesitlustel, turgudel ja kaastootjate 

leidmisel. 

Peaprodutsent ja dokumentaalfilmiekspert on osalenud 

vähemalt 5 r/v esitlusel või turul (sh Berliin, Cannes, 

Nordisk Forum, IDFA, Baltic Sea Forum).

2. Eesti osalusega filmiprojektide kaitsmine Eurimages'i kaastootmise 

töögrupi ees. 

Vähemalt 1 Eesti osalusega filmiprojekt on saanud 

Eurimages'i toetuse. 

3. Osalemine Euroopa Nõukogu filmitööstusega seotud teemade arutelul 

ja otsuste vastuvõtmisel.

Osa on võetud 4 Eurimages'i nõukogu plenaaristungist ning 

informatsiooni jagatakse filmivaldkonnaga.  

EKSPERTIISIDE ja AUDITITE läbiviimine Piret Tibbo-Hudgins

1. Taotluste avatud, mitmekülgne ja professionaalne analüüs ja 

menetlemine.

Kõikide filmiprojektide analüüsist on osa võtnud vastava 

valdkonna eksperdid. Filmide arendus- ja tootmistaotluste 

puhul on läbi viidud ekspertide kohtumised filmitegijatega.   

2. Tootmisosakonna lepingupartnerite aruannete korrektsuse ja seadusega 

vastavuses oleku tagamine.  

Läbi on viidud EFI nõukogu poolt määratud projektide 

aruannete audit. 

Eesmärk: Tuua Eestisse välismaiseid filmitegijaid ja võttegruppe, soodustades seeläbi väliskapitali juurdevoolu Eesti majandusse. 

Eesmärk: 

Eesmärk: 

MEEDE 1.8.:

Eesmärk: 

MEEDE 1.7.:

Eesmärk:

2. FILM ESTONIA 

MEEDE 1.9.:



1. Film Estonia  toetuskava promotsioon.

Eestit kui filmitootmismaad ja toetuskava Film Estonia 

tutvustatakse eriüritusel Cannes’i filmiturul. Toimuvad 

tailor-made  FAM-tuurid produtsentidele, kes soovivad 

Eestis filmida. Filmestonia.ee  veebileht on kaasajastatud. 

Eestit võttekohamaana tutvustavad trükised, sh  Estonian 

Production Guide  on täiendatud ja levitatud peamistel 

filmiturgudel ning muudel eriüritustel.

Eda Koppel, Piret Tibbo-Hudgins

2. Taotluste avatud ja professionaalne analüüs ja menetlemine.
Toetuskava on tutvustatud konkreetsetele välistootjale. 

Sõlmitakse vähemalt 5 projekti toetuslepingud.
Piret Tibbo-Hudgins

3. Toetuskava ergutava mõju analüüs.
Toetuskava audit on läbi viidud ja vabariigi valitsusele on 

tehtud ettepanek toetuskava jätkamiseks.
Piret Tibbo-Hudgins

EFI osalemine rahvusvahelistel filmiturgudel ja Eesti kui 

filmitootmismaa tutvustamine
Eda Koppel

Eesti uute filmide tutvustamine ja rahvusvahelisele levile kaasaaitamine.

Turundustöö Cannes’i, Berliini, Annecy, Clermont 

Ferrand’i filmiturul ning väiksematel festivalidel-turgudel. 

Balti riikide filme tutvustavate fookusprogrammide 

läbiviimine Karlovy Vary, Locarno ja San Sebastiani FF-l.  

EV100 filmide eriprogrammid Krakowi, Reykjaviki, 

Stockfishi ja Mostra FF-l. Balti filmipäevad Tallinnas, Riias 

ja Vilniuses. Rahvusvahelise kontaktvõrgustiku 

laiendamine. 

Filmitegijate osalemine filmiturgudel, festivalidel, võrgustikes ja 

koolitustel 
Eda Koppel

Filmitegijate professionaalsuse ja rahvusvaheliste kogemuste toetamine. Filmitegijad on saanud kuni 20 osalustoetust.

Eesti  filmifestivalide ja filmiürituste toetamine Eda KoppelMEEDE 2.3.:

Eesmärk: Eesti filmisektori rahvusvahelistumine ja filmide levi kasv.

Eesmärk:

MEEDE 2.1.:

MEEDE 2.2.:

3. TURUNDUS 



Eestis toimuvate filmifestivalide ja filmisündmuste populariseerimine.

Toetatakse vähemalt 5 Eestis toimuvat filmifestivali ja 5 

filmisündmust, mille osasaajate arv kasvab. Regionaalselt 

pakutakse mitmekesist erinevatele vaatajagruppidele 

suunatud filmiprogrammi (dokumentaalfilm, loodusfilm, 

õudusfilm, animafilm).

Eestis filmide levi ja tuntuse soodustamine Eestis ja välismaal Eda Koppel

1.Kaasabi Eesti filmide vaatajate arv kasvatamisele võrreldes 2017. 

aastaga.

Eesti filmide vaatajate arv Eesti kinodes on vähemalt 

270000. 

2. Eesti mängu- ja dokumentaalfilmide levi toetamine.

Levitoetusi jagatakse voorudes (4 vooru) ja hindamisse 

kaasatakse 2 väliseksperti. Toetatakse kuni 9 mängufilmil, 1 

täispikale animafilmi ja 6 dokfilmi levi. EFI toetusel 

valminud mängufilmid saavad vaegnägijatele mõeldud 

kirjeldustõlke ja vaegkuuljate subtiitrid. 

3. Eesti filmide osalemine rahvusvahelistel filmifestivalidel.

Vähemalt 3 mängufilmi osaleb A-klassi filmifestivalil. 

Vähemalt 1 dokumentaalfilm ja 1 animafilm osaleb 

rahvusvaheliselt olulisel filmifestivalil. Eesti osaleb Balti 

filmide ja Eesti fookusprogrammides. 

4. Eesti nominatsiooni esitamine võõrkeelse filmi Oscarile ja võimalusel 

kampaania toetamine.
Rahaliste vahendite olemasolul on kampaania läbi viidud.

Üldine filmialane teavitustöö Eda Koppel

Eesmärk:

Eesmärk:

MEEDE 2.4.:

MEEDE 2.5.:



Filmisektorit puudutava info laialdane kättesaadavus.

Valmivad 2017-2018 filme tutvustavad materjalid ja 

kataloogid, mis on kättesaadavad EFI koduleheküljel. 

Jätkeb eesti- ja inglisekeelse uudiskirja ja ajakirja Estonian 

Film  väljaandmine. Uuendatakse Estonian Production 

Guide'i  - tootmisvõimalusi tutvustavat väljaannet. Baltic 

Films 'i katusorganisatsiooni all antakse välja filmistatistikat 

kajastav Facts & Figures . Toimub 2 pressipäeva 

kodumaiste fimide tutvustamiseks ajakirjandusele ja 

kinodele. Toimub EV100 filmiprogrammi tutvustav 

avaüritus. Eesti filmid on BMO ja Festival Scope 

platvormidel. Uuendatakse Filmestonia.ee  lehekülge.

Filmisektori üldist arengut toetavad projektid ja algatused Eda Koppel

1. Euroopa filmide Eesti levile kaasaaitamine. 

Euroopa filmide paremik on kättesaadav nii Tallinna kui ka 

teiste Eesti linnade kinodes. EFI toetatud Euroopa filmide 

valik on kättesaadav Eesti suurematel VOD-platvormidel. 

2. Koolituste korraldamine.
Tallinnas toimub ACE produtsentide koolitusprogrammi 

aastakogunemine ja töötoad Eesti produtsentidele. 

4. FILMIPÄRAND JA FILMIALANE UURIMISTÖÖ

Eesmärk: Tallinnfilmi filmipärandi säilitamine ja levitamine.

MEEDE 3.1.: FILMIPÄRANDI digiteerimine Rain Põdra

Eesmärk: 
1. Tallinnfilmi mängu-, anima- ja dokumentaalfilmide 

digiteerimisteenuse tellimine, sellekohase hanke läbiviimine.

Digiteeritud ja järeltöödeldud on vähemalt 20 Tallinnfilmi 

mängu-, anima- ja dokumentaalfilmi.

2. Massdigiteerimisprojekti läbiviimine.

Massdigiteerimisprojekt on käivitatud ja alustatud on 

esimeste Tallinnfilmi filmide digiteerimise ja 

järeltöötlusega.

MEEDE 3.2.: FILMIPÄRANDI kättesaadavaks tegemine Rain Põdra

Eesmärk: 
1. Tallinnfilmi filmide linastamine kinodes Eestis ja välismaal ning  

kättesaadavaks tegemine erinevate levikanalite kaudu (TV, VOD, 

internet).

Üha enam Tallinnfilmi filme on digiteeritud ja digitaalsel 

kujul kättesaadavad. VOD keskkondadesse on lisandunud 

vähemalt 20 digiteeritud filmi.

Eesmärk:

Meede 2.6.:

Eesmärk:



2. Digiteeritud filmide väljaandmine laiatarbekandjatel.
Antakse välja vähemalt 2 Tallinnfilmi filmide DVD-d, 

millel on vene- ja inglisekeelsed subtiitrid.

3. Tallinnfilmi filmide tõlkimine ja subtitreerimine, sealhulgas 

vaegkuuljatele mõeldud subtiitrite tegemine.

Tõlgitud ja subtitreeritud on vähemalt 10 Tallinnfilmi filmi. 

Vähemalt 1 Tallinnfilmi film on saanud vaegkuuljatele 

mõeldud subtiitrid.

4. Digiteeritud filmide materjalide arhiivi üleandmine ja filmide 

lähtematerjalide nõuetekohane säilitamine. Vajadusel lähtematerjalide 

ostmine teiste riikide arhiividest.

Tallinnfilmi digiteeritud filmide lähtematerjalid on hoiul 

Rahvusarhiivi filmiarhiivis ja filmidest on olemas nii arhiivi- 

kui esituskoopiad.

5. Eesti filmiajaloo ja -teooria tutvustamine ja arendamine.

Filmiajalugu ja -teooriat tutvustatakse 1 konverentsi või 

seminari kaudu. Tallinnfilmi filme kasutatakse Eesti 

muuseumite näituste raames.

6. Filmiharidusliku tegevuse edendamine Eestis.

Filmi kirjaoskuse arendamiseks Eestis on filmipärandi 

osakonda tööle võetud projektijuht, kes kaardistab juba 

olemasoleva filmiharidusliku tegevuse ning hakkab 

arendama sellekohast koostööd TLÜ BFM-i, 

Kultuuriministeeriumi, Haridus ja Teadusministeeriumi ja 

välismaa asutustega. 

7. Osalemine EFADSi Film Education working group töös. 
EFI on kujundanud arvamuse filmihariduse edendamiseks 

Eestis.

8. Tallinnfilmi filmide varaliste autoriõiguste kuuluvuse ja omandiõiguse 

selgitamine vastavalt Autoriõiguse seaduse uuendamisele.

Tallinnfilmi filmide varaliste autoriõiguste kuuluvuse ja 

omandiõiguse küsimuses valitseb õigusselgus.

MEEDE 3.3.: FILMIALASE uurimistöö ja filmide digiteerimise toetamine Rain Põdra

Eesmärk:
1. Filmialase teadus- või uurimistöö toetamine. Toetatud on kuni 5 filmialast teadus- ja uurimistööd.

2. Eesti filmide digiteerimise toetamine (v.a Tallinnfilmi kollektsioon).
Toetatud on kuni 3 Eesti filmi digiteerimist (v.a Tallinnfilmi 

kollektsioon).



Loov Euroopa MEDIA alaprogrammi kättesaadavus Eesti 

filmitegijatele
Anu Ernits

1. MEDIA alaprogrammi info levitamine, koolitustel osalemine ja 

infopäevade/koolituste korraldamine, koolituskataloogi levitamine 

elektrooniliselt.  

Filmiprofessionaalid saavad regulaarselt infot MEDIA 

alaprogrammi, taotlusvoorude, täienduskoolituste ja 

eraldatud toetuste kohta. 

2. Igakuise veebipõhise uudiskirja väljaandmine, koostöös Kultuuri 

kontaktpunktiga.

Aasta jooksul on välja antud ja levitatud vähemalt 11 

uudiskirja.

3. Stipendiumite eraldamine MEDIA koolitustel osalemiseks.
Toetatud on vähemalt 10 filmiprofessionaali osalemist 

MEDIA alaprogrammi täiendkoolitustel. 

4. Promotsioonitegevused industry@tallinn, PÖFFi ja ACE Producers 

Networki ajal (bännerid, MEDIA lounge, vastuvõtud, reklaamkingitused, 

industry paneelide kaaskorraldamine jms).

MEDIA Porgramm on nähtav Eestis toimuvatel MEDIA 

rahastatud filmitööstusüritustel.

6. EFI HALDUS

 

Tegevuse korraldamine EFI's Edith Sepp

1. EFI töö on korraldatud vastavalt tegevuskavale ja kooskõlas eelarvega.
Tegevuskava eesmärgid on täidetud. Eelarve täitmine on 

kvartaalselt kontrollitud ja plaanipärane.

2. Personaliarendus: EFI töötajate iga-aastase arenguvestluste 

läbiviimine.

Arenguvestluse info põhjal on töötajad motiveeritud, 

kaasatud ja saavad oma tööga hakkama.

3. Koolitused.
EFI-ülene koolitus ja individuaalsed koolitused on 

toimunud vastavalt töötajate vajadustele.

4. Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine.
Uuring on teostatud ning vajadusel on alustatud 

sanitaarremondiga. 

Eesmärk: Filmiprofessionaalsuse kasv Loov Euroopa MEDIA programmi toel.

Eesmärk:

MEEDE 5.1

Eesmärk: EFI kui valdkondliku arenduskeskuse töö jätkumine

Eesmärk:

MEEDE 4.1.:

5. Loov Euroopa Eesti MEDIA kontaktpunkt



MEEDE 5.2 Finantshaldus

1. Finantsinfo tagamine: osakondade juhid jälgivad projektikulude 

vastavust eelarvele.

Raamatupidamisarvestus garanteerib eelarve täitmise 

informatsiooni ja see on juhtidele kättesaadav. 
Madis Niinelt

2. Osakondade toetusmehhanismide sünkroniseerimine uuenevate 

seadustega.  

Menetluses on järgitud seaduspärasust ja vastavust riigiabi 

nõuetele. Kõik toetused on registreeritud riigiabi registris. 
Kristina Märtin

MEEDE 5.3 Uuringud ja analüüsid (valdkondlikud arengusuunad 2013-2020) Edith Sepp

1. Arengusuundade tegevusplaani uuendamine aastateks 2018-2023 

koostöös valdkonna esindajatega.
Valminud on 2018-2023 arengusuundade tegevusplaan.

2. Eesti filmi vaatajate profiili kvantitatiivne analüüs ja sellele järgnev 

kvalitatiivne fookusgrupi analüüs (p.1.12.1).

Kvantitatiivne ja kvalitatiivne analüüs on valminud ja 

avalikustatud.

3. Koostöös Kinoliiduga filmitegijate palgaanalüüsi koostamine 

(partneriks PwC).
Palgaanalüüs on valminud ning avalikustatud.

Eesti filmikultuuri, -pärandi, -teaduse ja-ajaloo väärtustamine 

(valdkondlikud arengusuunad 2013-2020)
Edith Sepp

1. AS Tallinnfilmi arengukava koostamine.
Arengukava on koostatud ja Tallinnfilmi juhatus alustab 

tegutsemist vastavat arengukavale.

2. Eesti filmiregistri loomise analüüs ja tegevuskava loomine pärandi 

filmide registreerimiseks (p.4.4 Eesti filmide täieliku elektroonilise 

andmebaasi loomise toetamine).

Eesti filmiregistri loomise vajalikkuse analüüs koostöös 

Kultuuriministeeriumiga on läbi viidud.

MEEDE 5.5
Filmi loomemajandusvõimaluste kasutamine ja erasektori 

kaasamine filmivaldkonna arengusse.
Edith Sepp

Pankade ja erasektori esindajate kaasamine filmivaldkonna arengusse 

koostöös Kultuuriministeeriumiga. Kohalike pankurite, investorite ja 

fondijuhtide koolitus.

Erafinantseerijate teadlikkuse tõstmine ja erakapitali 

kaasamine filmitootmisesse.

MEEDE 5.6 EFI osalemine erinevates projektides. Edith Sepp

MEEDE 5.4



Eesti filmi- ja teleauhindade väljandmine 2018. EFTA läbiviimine 25. märtsil 2018. Birgit Pohlak, Edith Sepp

MEEDE 5.7
Osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide ja võrgustike töös 

Euroopas ning maailmas.
Edith Sepp

1. Jätkub töö European Audiovisual Observatory 's.

Eesti on aastaringselt edastanud EAO-le AV-statistikat ning 

osalenud uuringutes. Eesti esindaja on osalenud 

kokkusaamistel 2 korda aastas - juunis ja oktoobris. 

2. Osalemine EFADS'i (European Film Agency Directors ) töögruppide 

töös. Eesti juhib EFADS'i think-tanki .

Eesti on EFADS nõukogu aktiivne liige, väikeriikide 

esindaja ja on edukalt kaasatud Euroopa filmipoliitika 

loomise juures. 

3. Eesti on vajadusel esindatud MEDIA alaprogrammi töögruppide töös.
Liikmesriikide kohtumistel on antud sisend filmipoliitika 

kujundamisse Euroopas.

4. Eesti osaleb FNE (Federation of New Europe ) aastaringses töös kui 

eeskõneleja (spokes-woman ).

Osaletud on iga-aastastel kohtumistel Berliinis, Cannes'is, 

Karlovy Varys. Edastatud on ingliskeelsed Eesti filmi 

promomaterjalid FNE online-uudiskirjas.

5. Osalemine maailma filmifondi juhtide Best Practise Exchange 

kokkusaamistel.

Maailma filmifondide praktikaid on arvestatud Eesti filmi 

arengusuundade tegevustes.

6. Balti riikide filmialase koostöö järkjärguline suurendamine koostöös 

Riigikogu kultuurikomisjoniga.

Jätkub Balti riikide koostöölepingu täitmine ja koostöö 

erinevatel platvormidel. Toimuvad Eesti-Läti-Leedu 

filmipäevad Balti riikides, mida rahastatakse EV100 

raames.

7. EV100 tähistamine. Tegevuskavas planeeritu on täidetud.


