
EFI tegevused Vahetu tulemus Vastutaja Tulemus I kvartal

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.    

8. märtsi stsenaariumitoetuste taotlusvooru esitati 17 
taotlust. Otsused tehakse hiljemalt 15. aprillil 2019. 
Taotlusvooru EFI-välised eksperdid on Tiina Lokk ja 
Marju Lepp.

2. 5-6 mängufilmi arenduse toetamine.
Erinäoline arenduspakett, millest vähemalt 2 filmi on 
potentsiaalselt rahvusvahelised koostööfilmid ning 1 laste- 
või noortefilm. 

8. märtsi arendustoetuste taotlusvooru esitati 7 taotlust. 
Otsused tehakse hiljemalt 15. aprillil 2019. Taotlusvooru 
EFI-välised eksperdid olid Tiina Lokk ja Marju Lepp.

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

I kvartalis taotlusvooru ei toimunud.

4. 3-4 mängufilmi tootmise toetamine.
Tootmisesse läheb vähemalt 3 mängufilmi, millest 1 on 
rahvusvaheline kaastootmine ja 1 soovitavalt laste- või 
noortefilm.

I kvartalis taotlusvooru ei toimunud. I tootmisetapi 
toetusleping sõlmiti mängufilmile "Vee peal" (rež. Peeter 
Simm, tootja Filmivabrik) - toetussumma 270 000 eurot.  
II tootmisetapi toetusleping sõlmiti mängufilmile 
"Nägemist NSVL" (rež. Lauro Randla, tootja Exitfilm) - 
toetussumma 70 000 eurot. Mängufilmi tootmistoetused 
kokku: 340 000 eurot.

Eesmärk: 

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

MEEDE 1.1.:

1. TOOTMINE
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5. Koostöös Kultuurkapitaliga mikroeelarveliste mängufilmide 
tootmisvooru läbiviimine ja 1 mängufilmi tootmise toetamine. 
Läbirääkimised Kultuurkapitali AV sihtkapitaliga eksperimentaalfilmi 
toetusliigi loomiseks ja  kinnitamiseks. 

Tootmisesse läheb 1 mikroeelarveline mängufilm, 
eelistatavalt debüüt. Eksperimentaalfilmi statuut ja 
hindamiskriteeriumid on välja töötatud. 

19. veebruari taotlusvooru esitati 6 taotlust. EFI ja 
Kultuurkapitali esindajatest koosnev ekspertkomisjon 
otsustas toetada mängufilmi "Konteiner" (rež. Arun 
Tamm, tootja Allfilm) - toetussumma 100 000 eurot. 

6. Valmib vähemalt 6 kõrge kunstilise väärtusega mängufilmi, mille 
erinevates tootmisfaasides osaleb partnerina EFI peaprodutsent.

Esilinastub 6 uut mängufilmi, millest 2 on rahvusvahelises 
koostöös sündinud filmi ja 2 mikroeelarvelist mängufilmi.

22. jaanuaril esilinastus "Klassikokkutulek 3: Ristiisad" 
(rež. Rene Vilbre) ja 28. märtsil "Skandinaavia vaikus" 
(rež. Martti Helde), mis on Eesti-Prantsusmaa-Belgia 
koostööfilm.  

LÜHIFILMIDE tootmise toetamine Piret Tibbo-Hudgins

3-5 lühifilmi tootmise toetamine. Vooru teema „Kiusatus“ - lühimängu- 
ja dokumentaalfilmid pikkusega kuni 15 min.

3-5 noort režissööri saavad võimaluse professionaalselt 
teostatud lühifilmi tootmiseks, mis linastuvad kinodes 
temaatilise kassetina.  

15. jaanuari lühifilmide taotlusvooru üldteemaga 
"Kiusatus" esitati 27 projekti, nendest 24 lühimängu- ja 3 
lühidokumentaalfilmi. Ekspertkomisjon otsustas toetada 4 
lühimängufilmi: “Cerberus” (rež. Kaspar Ainelo, tootja 
Exitfilm), “Sinine” (rež. Tõnis Pill, tootja Stellar Film), 
“Maakohus” (rež. Eeva Mägi, tootja Kafka Films) ja 
“Devin, ei!” (rež. Leslie Laasner, tootja Kinosaurus Film). 
Kõik filmid said 30 000 eurot toetust. Lühimängufilmide 
toetused kokku: 120 000 eurot.  Ekspertkomisjon 
otsustas toetada ka 2 lühidokumentaalfilmi: “Kaasaja 
merineitsi” (rež. Aet Laigu, tootja Meteoriit) ja “Robirohi” 
(rež. Madis Ligema ja Taavi Arus, tootja Davai Laama). 
Mõlemad filmid said 15 000 eurot toetust.  
Lühidokumentaalfilmide toetused kokku: 30 000 
eurot. EFI-väliste ekspertidena osalesid 
hindamiskomisjoni töös Mait Mäekivi ja Marianne Ostrat.

DOKUMENTAALFILMIDE arenduse ja tootmise toetamine Filipp Kruusvall

MEEDE 1.2.:

Eesmärk: 

MEEDE 1.3.:
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1. Vähemalt 10 dokumentaalfilmi arenduse toetamine. Arendusse läheb mitmekülgne dokumentaalfilmide valik.

12. veebruari dokumentaalfilmide arendustoetuste 
taotlusvooru esitati 10 taotlust. Ekspertkomisjon otsustas 
toetada 3 filmi arendust 15 000 euroga: “Õnne valem“ 
(rež. Heilika Pikkov ja Liina Särkinen, tootja 
Silmviburlane), “Pidu Eesti moodi“ (rež. Madis Ligema, 
tootja Film Tower) ja “Kükitades“  (rež. Sergei Trofimov, 
tootja Diafilm). Dokumentaalfilmide arendustoetused 
kokku: 45 000 eurot. EFI-väliste ekspertidena hindasid 
projekte Joosep Matjus, Pille Rünk ja Liina Murd. 

2. Vähemalt 8 dokumentaalfilmi tootmise toetamine, sh 2 rahvusvahelise 
kaastootmisena valmiva suure eelarvelise dokfilmi toetamine. 

Tootmises on vähemalt 8 hästi ette valmistatud täispikka 
dokumentaalfilmi. 

12. veebruari dokumentaalfilmide tootmistoetuste 
taotlusvooru esitati 14 taotlust. Ekspertkomisjon otsustas 
toetada 6 dokumentaalfilmi tootmist: “Talsinki lapsed“ 
(rež. Moonika Siimets, tootja Amrion, rahvusvaheline 
kaastootmine) - I etapi toetus 50 000 eurot; “Prazdnik“ 
(rež. Vladimir Loginov, tootja Volia Films) - toetus 40 000 
eurot; “Suur soo“ (rež. Remek Meel, tootja Vesilind) - 
toetus 40 000 eurot; “Mephistopheles“ (rež. Manfred 
Vainokivi, tootja Filmivabrik) - toetus 34 000 eurot; 
"Armastuse asjatundjad“ (rež. Eva Kübar, tootja 
Kuukulgur Film) - I etapi toetus 40 000 eurot ja “Ott 
Tänaku film“ (rež. Tarvo Mölder, tootja Sterotek) - toetus 
20 000 eurot.
Dokumentaalfilmide tootmistoetused kokku: 224 000 
eurot. EFI-väliste ekspertidena osalesid 
hindamiskomisjoni töös Joosep Matjus, Pille Rünk ja 
Liina Murd. 

3. Jätkub "Eesti lugude" sari koostöös ERRi ja Kultuurkapitaliga. "Eesti 
lugude" kontseptsioon saab kaasajastatud.

Vähemalt 8 uut "Eesti lugude" lühidokumentaalfilmi on 
välja valitud ning lähevad tootmisesse. 

Otsustati toetada 10 "Eesti lugude" filmi:  "Oma laul" 
(Estinfilm), "Pensipäev " (Kultusfilm), "Eesti nafta" 
(Silmviburlane), "Kõik teed viivad Gruusiasse" (Waus) 
"Palveteel" (Black Plastic Media Production), "Kopli 
liinid. Võõrustab viimane kupleelaulja" (Eastern Europe 
Beach Movies), "Suurem kui sport" (Umberto ja Ko), 
"Ekstrad" (Well Well), "Generatsioon Z ehk Mõjutajad" 
(Davai Laama) ja "Ülevalt Allah" (Masterplaan). Kõik 
filmid said toetust 5 115 eurot. "Eesti lugude" 
toetussumma kokku: 51 150 eurot.

Eesmärk: 
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4. Jätkub portreedokumentaalide programm koostöös ERRi ja 
Kultuurkapitaliga.

Algab vähemalt 5 portreefilmide tootmine.

Otsustati toetada  5 portreedokumentaali tootmist: "Kõik 
need pärlid ja piiberellid" (Stuudio Navona), "Pidupäev" 
(Maagiline Masin), "Merle Karusoo" (F-Seitse), 
"Leonhard Lapin. Protsess" (AD Oculus Film) ja 
"Raudvara. Anu Raud" (Umberto ja Ko). Kõik filmid said 
toetust 12 500 eurot. Portreefilmide toetussumma 
kokku: 62 500 eurot.

5. Valmib vähemalt 24 kõrge kunstilise väärtusega dokumentaalfilmi, 
mille erinevates tootmisfaasides osaleb partnerina EFI dokiekspert.

Esilinastub 8 täispikka dokumentaalfilmi, 6 
portreedokumentaalfilmi ja vähemalt 8 "Eesti lugu".

I kvartalis esilinastusid kinos Artis 12 "Eesti lugude" 
dokumentaalfilmi. Festivali Docpoint raames jaanuaris 
esilinastusid  "Matusepäevikud" (rež. Marko Raat, 
Allfilm) ja "Jagada või mitte jagada" (rež. Minna Hint, In-
Ruum). Märtsis esilinastus lühidokumentaal "Afganistan. 
Vangis ja vabaduses" (rež. Vahr Laiapea, Ikoon).

ANIMAFILMIDE arenduse ja tootmise toetamine Peep Pedmanson

1. Vähemalt 5 lühianimafilmi arenduse või tootmise toetamine ning 1 
täispika animafilmi tootmise jätkuv toetamine (III etapp).

Mitmekülgne animafilmide repertuaar, mille hulgas on 
vähemalt 4 kunstiväärtuslikku lühiformaadis animaautori 
filmi.

15. jaanuari taotlusvooru esitati 5 lühianimafilmi taotlust, 
neist 1 arendus- ja 4 tootmistaotlust. Ekspertkomisjon 
otsustas toetada 1 filmi arendust ja 2 filmi tootmist. 
Arendustoetus anti lühifilmile “Kood“ (rež. Rao Heidmets, 
tootja Rao Heidmetsa Filmistuudio) - toetus 8 700 eurot. 
Tootmistoetused anti lühifilmidele “Toonekurg“ (rež. 
Morten Tšinakov ja Lucija Mrzljak, tootja Eesti 
Joonisfilm) - I etapi toetus 70 000 eurot ja “Omapäraselt 
eriline mees“ (rež. Jonas Taul, tootja Nukufilm) - I etapi 
toetus 88 000 eurot. EFI-väliste ekspertidena hindasid 
projekte Katrin Sipelgas ja Aina Järvine. Lisaks eraldati 2 
II tootmisetapi toetust: lühifilmile "Tiivad" (rež. Riho Unt, 
tootja Nukufilm) 151 300 eurot ja lühifilmile 
"Kosmonaut" (rež. Kaspar Jancis, tootja Eesti Joonifilm) 
30 000 eurot. Animatoetused kokku: 348 000 eurot.

Eesmärk: 

MEEDE 1.4.:
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2. Valmib vähemalt 6 lühiformaadis animafilmi ja 1 täispikk animafilm, 
mille erinevates tootmisfaasides osaleb partnerina EFI animaekspert.

Esilinastub 1 täispikk animafilm ja 6 lühianimafilmi.
19. märtsil esilinastus lühianimafilm "Elu 24" ja 21. 
märtsil täispikk nukufilm "Kapten Morten lollide laeval".

VÄHEMUSKAASTOOTMISE toetamine Piret Tibbo-Hudgins

Toetatud on vähemalt 3 mängufilmi vähemuskaastootmist. Piret Tibbo-Hudgins

8. jaanuari taotlusvooru esitati 7 mängufilmi taotlust. 
Toetused eraldati 2 mängufilmile:  “Erna läheb sõtta” (rež. 
Henrik Ruben Genz, Taani-Belgia-Eesti koostöö, Eesti 
tootja Nafta Films) sai 130 000 eurot ja “Jõulud džunglis” 
(rež. Jaak Kilmi, Läti-Eesti koostöö, Eesti tootja Stellar 
Film) sai 100 000 eurot.
Mängufilmide vähemuskaastootmiste toetused kokku: 
230 000 eurot.

Toetatud on vähemalt 1 lühi- või pika animafilmi 
vähemuskaastootmist.

Peep Pedmanson 8. jaanuari taotlusvooru animafilmide projekte ei esitatud. 

Toetatud on vähemalt 2 dokumentaalfilmi 
vähemuskaastootmist.

Filipp Kruusvall

8. jaanuari taotlusvooru esitati 1 dokumentaalfilmi taotlus, 
millele eraldati ka toetus. Kanada-Eesti koostööfilm "E-
riik" (rež. Chris Mullington), mille Eesti tootja on 
Traumfabrik, sai 30 000 eurot. Dokumentaalfilmide 
vähemuskaastootmise toetused kokku: 30 000 eurot.

EESTI VABARIIK 100 audiovisuaalteoste tootmise toetamine Piret Tibbo-Hudgins

1. EV100 filmide aruannete analüüs. 
Viiakse läbi tootmise lõpetanud filmide aruannete analüüs 
ja tehakse kokkuvõte EV100 filmiprogrammi tulemustest. 

Filmiprogrammi vahearuanne esitati Riigikantseleile 31. 
jaanuaril 2019 ning lõpparuanne esitatakse 31. mail 2019.

Eesti tootjate osaluse toetamine atraktiivsetes rahvusvahelistes 
filmiprojektides. 

MEEDE 1.5.:

Eesmärk: 

MEEDE 1.6.:

Eesmärk:
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2. EV100 filmiprogrammi linastused jätkuvad.
Esilinastub mängufilm "Tõde ja õigus" ja täispikk 
animafilm "Lotte ja kadunud lohed". 

Täispikk animafilm "Lotte ja kadunud lohed" esilinastus 2. 
jaanuaril ning mängufilm  "Tõde ja õigus" 20. veebruaril. I 
kvartali lõpuks oli kahe filmi vaatajaarv kokku 315 520. 

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS Piret Tibbo-Hudgins

1. Eesti filmitootmise asetamine rahvusvahelisse konteksti, Eesti 
filmitegijate toetamine projektiesitlustel, turgudel ja kaastootjate 
leidmisel. 

Peaprodutsent, dokumentaalfilmiekspert ja animaekspert 
on osalenud vähemalt 6 r/v esitlusel või turul (sh Berliin, 
Cannes, Nordisk Forum, IDFA, Baltic Sea Forum, 
Annecy).

Dokumentaalfilmide ekspert osales Berliini filmiturul, kus 
mh kohtus dokumentaalfilmide festivalide ja 
filmiinstituutide esindajatega, tutvustas EFI uut 
dokumentaalfilmide koolitusprogrammi Ice & Fire Docs 
ning kohtus maailma ühe parima dokikoolitusprogrammi 
doc.incubator esindajatega koostöövõimaluste 
arutamiseks. Samuti osales ekspert Helsingi DocPoint 
festivalil, kus toimusid kohtumised DocPointi uute 
juhtidega, tutvustati koolitusprogrammi Ice & Fire Docs 
ning arutati Eesti-Soome dokialast koostööd 2020 ja edasi. 
Animafilmide ekspert osales Cartoon Movies üle-
Euroopalisel pitchingul Prantsusmaal.    

2. Eesti osalusega filmiprojektide kaitsmine Eurimages'i kaastootmise 
töögrupi ees. 

Vähemalt üks Eesti osalusega filmiprojekt on saanud 
Eurimages'i toetuse. 

Peaprodutsent kaitses Eurimages'i märtsikuu voorus 
kaastootmise töögrupi ees Leedu-Läti-Eesti mängufilmi 
"Laulud rebasele" (rež. Kristijonas Vildziunas), mille Eesti-
poolne tootja on Eesti Joonisfilm 10%-ga. Filmile eraldati 
toetus 240 000 eurot.

Eesmärk: 

MEEDE 1.7.:
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3. Osalemine Euroopa Nõukogu filmitööstusega seotud teemade arutelul 
ja otsuste vastuvõtmisel.

Osa on võetud 4 Eurimages'i nõukogu plenaaristungist 
ning informatsiooni jagatakse filmivaldkonnaga.  

Peaprodutsent osales Eurimages'i märtsikuu 
plenaaristungil, kus esitleti ja kinnitati kaastootmise, 
distributsiooni, kinode, promotsiooni ja soolise 
võrdõiguslikkuse toetusotsused, arutati 2019. aasta eelarve 
situatsiooni ja Venemaa võlga, analüüsiti Ernst & Youngi 
poolt läbi viidud Eurimages'i hindamistulemuste töögrupi 
raportit ning seisu Euroopa Komisjoni kinematograafia 
uue konventsiooni allkirjastamise ja rakendamisega. Eesti 
ei ole senini konventsiooni allkirjastanud. 

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. 
Võimalusel kaasatakse igasse vooru ka levi- või 
kinoekspert.  

EFI-väliste ekspertidena osalesid taotluste hindamisel 
Tiina Lokk, Marju Lepp, Joosep Matjus, Pille Rünk, Liina 
Murd, Katrin Sipelgas, Aina Järvine, Mait Mäekivi ja 
Marianne Ostrat. Mängu-, dokumentaal- ja animafilmide 
ning lühifilmide arendus- ja/või tootmistaotluste puhul 
toimusid kohtumised ja arutelud filmitegijatega.  

2. Tootmisosakonna lepingupartnerite aruannete korrektsuse ja 
seadusega vastavuses oleku tagamine.  

Läbi on viidud EFI nõukogu poolt määratud projektide 
aruannete audit. 

I kvartalis lõpetati OÜ Leo Production mängufilmi 
"Rohelised kassid" audit ning alustati OÜ Pimik kahe 
dokumentaalfilmi auditit. 

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

Eesmärk: 

MEEDE 1.8.:

2. FILM ESTONIA 
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1. Film Estonia  toetuskava nähtavuse tõstmine.

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, Nele 
Paves

Film Commissioner  osales Göteborgi ja Berliini 
filmiturgudel, kus mh osales stendi töös ja kohtus 
erinevate välistootjatega, et tutvustada Eesti cash rebate 
toetuskava ja kaastootmise võimalusi. Lisaks käib töö 
Eestit tutvustava Fam-Touri läbiviimiseks juunis koostöös 
Creative Gate'iga.

2. Taotluste avatud ja professionaalne analüüs ja menetlemine.
Toetuskava on tutvustatud konkreetsetele välistootjale. 
Sõlmitakse vähemalt 5 projekti toetuslepingud.

Nele Paves

I kvartalis tehti toetusotsused 3 mängufilmi taotlusele: mf 
"Nälja-aasta" (peatootja Soomest, Eesti partner 
Münchhausen Productions) - toetuskavale vastavad 
abikõlblikud kulud 539 463 eurot, toetussumma 161 839 
eurot; mf "Erna läheb sõtta" (peatootja Taanist, Eesti 
partner Nafta Films) - toetuskavale vastavad abikõlblikud 
kulud 1 378 211, toetussumma  413 463 eurot ja  mf 
"6/12" (peatootja Soomest, Eesti partner Stellar Film) - 
toetuskavale vastavad abikõlblikud kulud 3 089 161 eurot, 
toetussumma  926 748 eurot. Planeeritud toetussumma 
kokku: 1 502 050 eurot. EFI-välise eksperdina osales 
hindamiskomisjoni töös Peep Lillemäe. 

3. Toetuskava ergutava mõju analüüs.
Toetuskava audit on läbi viidud ja vabariigi valitsusele on 
tehtud ettepanek toetuskava jätkamiseks.

Nele Paves

Toimus kohtumine Eesti Rakendusuuringute Keskus 
CentAR OÜ'ga, et viia läbi analüüs Film Estonia  laiema 
majandusliku mõju uurimiseks. Algas Film Estonia 
eeskirja "Toetuse eraldamise tingimused ja kord" 
ümberkirjutamine ministri määruseks.

4. Film Estonia  avamine Eesti erainvesteeringutele ja selle mõju 
analüüs.

Eesti erainvestorid on tulevikus toetuskava kasusaajad. Nele Paves

3. TURUNDUS 
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EFI osalemine rahvusvahelistel filmiturgudel ja Eesti kui 
filmitootmismaa tutvustamine

Eda Koppel

Eesti uute filmide tutvustamine ja rahvusvahelisele levile kaasaaitamine.

Toimub turundustöö Cannes’i, Berliini, Annecy filmiturul 
ning väiksematel festivalidel-turgudel. Toimuvad Eesti 
filmide fookusprogrammid olulistel sihtturgudel. Laieneb 
rahvusvaheline kontaktvõrgustik. 

Osalemine Berliini filmiturul ja -festivalil oma stendiga, 
kus toimusid kohtumised rahvusvahelise filmitööstuse 
esindajatega. Berliini FF programmis Generation K Plus 
osales EV100 programmi film "Lotte ja kadunud lohed". 
Müügiagent Rija Films tegi filmile ka turulinastuse. Lisaks 
korraldas müügiagent turulinastuse ka filmile "Eia jõulud 
Tondikakul". EFP Shooting Stars programmis osales 
näitlejanna Rea Lest. Toimus Eesti-Läti-Leedu vastuvõtt 
rahvusvahelise filmitööstuse esindajatele. Märtsi lõpus 
toimus Eesti lühifilmide (anima) fookus Mecali festivalil 
Barcelonas. Jaanuari lõpus Göteborgi FF Drama Visionil 
osales mitmeid Eesti telesarjade tootmisele fokusseeritud 
produtsente ja toimus ka telesarja "Pank" esitlus.

Filmitegijate osalemine filmiturgudel, festivalidel, võrgustikes ja 
koolitustel 

Eda Koppel

Filmitegijate professionaalsuse ja rahvusvaheliste kogemuste toetamine. Filmitegijad on saanud kuni 20 osalustoetust.
Koolitustel, töötubades ja seminardel osalemiseks on 
eraldatud 1 250 eurot.

Eesti  filmifestivalide ja filmiürituste toetamine Eda Koppel

Eestis toimuvate filmifestivalide ja filmisündmuste populariseerimine.

Toetatakse vähemalt 10 Eestis toimuvat filmifestivali ja -
sündmust, millest osasaajate arv kasvab. Pakutakse 
mitmekesist erinevatele vaatajagruppidele suunatud 
filmiprogrammi (dokumentaalfilm, loodusfilm, õudusfilm, 
animafilm) üle Eesti.

Erinevate festivalide korraldamiseks Eestis (DocPoint 
Tallinn, HÕFF, Maailmafilmi Festival, FUFF, Kino maale 
ja Wilkom) ning välismaistel filmiturgudel ja -festivalidel 
osalemiseks on 40 550 eurot. Lisaks toetatakse Baltic 
Eventi korraldamist 14 000 euroga.

Eestis filmide levi ja tuntuse soodustamine Eestis ja välismaal Eda KoppelMEEDE 3.4.:

MEEDE 3.1.:

MEEDE 3.2.:

Eesmärk:

Eesmärk: Eesti filmisektori rahvusvahelistumine ja filmide levi kasv.

Eesmärk:

MEEDE 3.3.:
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1. Eesti filmid on kinolevis nähtavad. 
EFI toetatud Eesti filmide vaatajate arv Eesti kinodes on 
vähemalt 300 000. 

31.03. seisuga on Eesti filmide vaatajate arv kinodes 542 
230. Enim vaatajaid kogusid "Tõde ja õigus" - 240 004, 
"Klassikokkutulek" 3 - 122137, "Lotte ja kadunud lohed" 
75 898. EFI toetatud filmidest alustasid kinolevi ka 
"Morten lollide laeval", "Skandinaavia vaikus", "Mees, 
kes üllatas kõiki", "Matusepäevikud", "Lagle rännakud". 

2. EFI toetatud mängu-, dokumentaal- ja animafilmide levi toetamine.

Levitoetusi jagatakse voorudes (4 vooru) ja hindamisse 
kaasatakse 2 väliseksperti. Toetatakse vähemalt 6 
mängufilmi, 2 täispika animafilmi ja 8 dokfilmi levi. EFI 
toetusel valminud mängufilmid saavad vaegnägijatele 
mõeldud kirjeldustõlke ja vaegkuuljate subtiitrid. 

Aasta esimesse levivooru (08.01) esitati 3 taotlust (2 
dokumentaalfilm ja 1 mängufilm). Toetust sai dokfilm 
"Matusepäevikud" ning mängufilm "Tõde ja õigus". 
Kokku 17 000 eurot.

3. Eesti filmide osalemine rahvusvahelistel filmifestivalidel.

Vähemalt 3 mängufilmi osaleb A-klassi filmifestivalil. 
Vähemalt 1 dokumentaalfilm ja 2 animafilmi osalevad 
rahvusvaheliselt olulistel filmifestivalidel. Eesti osaleb 
Balti filmide ja Eesti filmide fookusprogrammides. 

Berliini FF programmis Generation K Plus osales EV100 
programmis valminud animafilm "Lotte ja kadunud 
lohed". Göteborgi FF-l osales EV100 programmi film 
"Võta või jäta".

4. Eesti nominatsiooni esitamine võõrkeelse filmi Oscarile ja kampaania 
toetamine.

Oscari kampaania on läbi viidud.

Üldine filmialane teavitustöö Eda KoppelMEEDE 3.5.:

Eesmärk:
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Filmisektorit puudutava info kogumine ja kättesaadavaks tegemine.

Valmivad 2018-2019 filme tutvustavad materjalid ja 
kataloogid, mis on kättesaadavad EFI koduleheküljel. 
Jätkub inglisekeelse ajakirja Estonian Film  väljaandmine. 
Baltic Films 'i katusorganisatsiooni all antakse välja 
filmistatistikat kajastav Facts & Figures . Toimub 2 
pressipäeva kodumaiste fimide tutvustamiseks 
ajakirjandusele ja kinodele. Eesti filmid on Festival Scope 
platvormil.

Valmis kataloog "Estonian Films 2018-2019", ajakirja 
Estonian Film 2019/1 number. Koostöös Läti ja Leedu 
filmikeskustega anti välja Baltic Films Facts and Figures 
2018.a. statistikaga. Toimus EFI pressipäev I poolaastal 
linastuvate filmide tutvustamiseks, valmisid tutvustavad 
materjalid. 

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.
Võimalusel toimub rahvusvaheline dokumentalistide 
koolitusprogramm ja stsenaristide koolitusprogramm. 

Filipp Kruusvall, Eda 
Koppel

4. FILMIPÄRAND JA FILMIALANE UURIMISTÖÖ
Eesmärk: Tallinnfilmi filmipärandi säilitamine ja levitamine.

MEEDE 4.1.:
FILMIPÄRANDI digiteerimine Rain Põdra

Eesmärk:

Meede 3.6.:

Eesmärk:
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Eesmärk: 

1. Tallinnfilmi mängu-, anima- ja dokumentaalfilmide 
digiteerimisteenuse tellimine, sellekohase hanke läbiviimine.

Digiteeritud ja järeltöödeldud on vähemalt 9 Tallinnfilmi 
mängu-, anima- ja dokumentaalfilmi.

I kvartalis toimusid uue hanke ettevalmistustööd. Seoses 
Rahvusarhiivi filmiarhiivi uue filmiskanneri 4K 
digiteerimise võimekusele, tehti arhiiviga koostööd hanke 
tehniliste tingimuste muutmiseks. Filmiarhiivis digiteeriti 
filmid "Kolm talve", "Mati Kask", "Hüvastijätt", 
"Karikakramäng" ja "Valge laev". Järeltöötlust filmidele 
"Valge laev" ning "Karikakramäng" tehakse tulevase 
hanke raames.

MEEDE 4.2.: 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 9 digiteeritud filmi.

Tallinnfilmi filmid linastusid kinodes, näitustel,  
telekanalites ja lastele ning noortele suunatud üritustel. 
Filmimaterjali ning fotosid litsentsiti kasutamiseks uutes 
filmiteostes, raamatutes, teatrites, ajalehtedes ning 
ajakirjades. Filmid on vaatamiseks üleval veebi- ja VOD-
keskkondades Jaanuaris näidati Viini Filmimuuseumis 
Tallinnfilmi filmi „Hullumeelsus“ . 13. märtsil linastus 
Pariisis Goethe Instituudis „Hukkunud Alpinisti hotell“ . 
27. märtsil näidati Tartu Elektriteatris filmi „Indrek“  ning 
märtsi lõpus linastus Serbias Martovski filmifestivalil 
dokumentaalfilm „Jaanipäev“ . Jätkus Tallinnfilmi 
filmide näitamine Tallinna Ülikooli Supernova kino 
programmis.

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 ning vaegnägijatele kirjeldustõlke 
tegemine.

Tõlgitud ja subtitreeritud on vähemalt 10 Tallinnfilmi 
filmi. Vähemalt 1 Tallinnfilmi film on saanud 
vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid ning vaegnägijate 
kirjeldustõlke.

I kvartalis said inglise- ja venekeelsed subtiitrid filmid 
"Kõrboja peremees", "Tühi aeg", "Valge palavik" ning 
"Tätoveering". Vaegkuuljate subtiitrid ning vaegnägijate 
kirjeldustõlge valmis filmile "Hukkunud Alpinisti hotell"
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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.

Filmid on hoiul Rahvusarhiivi filmiarhiivis ning järk-
järgult anti säilitamisele uusi digiteeritud filmide 
masterfaile.

5. Punase raamatu loomine filmiloomingule, et markeerida kõige 
ohustatumad teosed. Lisaks tuleks sätestada, millises järjekorras neid 
restaureeritakse. 

Koostöös Filmiarhiiviga on koostatud kiirelt 
restaureerimist vajavate filmide nimekiri. 

6. Eesti filmiajaloo ja -teooria tutvustamine ja arendamine.
Filmiajalugu ja -teooriat tutvustatakse vähemalt ühe 
konverentsi või seminari kaudu. Tallinnfilmi filme 
kasutatakse Eesti muuseumite näituste raames.

Tartu Laulupeomuuseumile litsenseeriti film "Leelo", mis 
saab külastajatele kättesaadavaks uue püsinäituse raames. 
Samuti anti Tallinnfilmi materjale näituste tarbeks Tartu 
Ülikooli loodusmuuseumile ning Eesti 
vabaõhumuuseumile.

7. Filmiharidusliku tegevuse edendamine Eestis.

Filmihariduse arendamiseks on kaardistatud 
filmihariduslik tegevus Eestis ja vastavalt sellele koostatud 
konkreetne tegevusplaan, kuidas koostöös kõrgkoolide, 
Kultuuri- ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja 
filmihariduse praktikutega luua süsteemne filmihariduslik 
võrgustik Eestis. Jätkub koostöö nimetatud asutustega ja 
koostööpartneritega välismaal. Koostöös 
haridusmetoodikutega ja filmikeele spetsialistidega 
töötatakse võimalusel välja süsteem, mille alusel toetada 
koolide ainekavadega lõimuvate õppematerjalide loomist 
nii selleks sobivatele uutele kui pärandifilmidele.

Koostöös Tallinna Ülikooli, Filmimuuseumi ja 
partneritega Taanist, Soomest, Lätist ja Leedust korraldati 
jaanuaris üldhariduskoolide õpetajatele suunatud 
kahepäevane praktiline konverents „Film ja meedia 
õppetöös – raamist välja!“. Toetati filmile „Tõde ja õigus“ 
loodud õppematerjalide IDENTITEET EKRAANIL 
koostamist. Osalemine partnerina Riigikantselei ning 
Haridus-ja Teadusministeeriumi korraldatud esimese 
meediapädevusnädala „Enne mõtlen, siis jagan“ 
kontseptsiooni loomises. On jätkunud Eesti filmihariduse 
hetkeseisu kaardistamine ja suhtlus üldhariduskoolide, 
huviharidusasutuste, raamatukogude, KOV-idega.
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8. Osalemine EFADSi Film Education working group töös. 

EFI esindaja osaleb aktiivselt rahvusvahelises töögrupis, 
mis uurib, millised on Euroopa parimad filmihariduslikud 
praktikad ja kuidas neid saaks Eesti tingimustes 
rakendada.

Jaanuaris toimus Kopenhaagenis EFADSi filmihariduse 
töögrupi kohtumine, kus tegeleti filmihariduse olulisemate 
komponentide mõtestamisega ja lahenduste leidmisega 
selleks, et ’Filmiharidusest saaks sild filmitööstuse, 
kultuuri ja hariduse vahel’. Lisaks arutati Creative 
Europe’i projekti „From Framework to Impact“ kondikava 
– projekti tulemusena toimub Eestis 2020 I kvartalis 
piirkondlik kahepäevane seminar, mis selgitab ja tõestab 
filmihariduse vajalikkust ja potentsiaali ning näitlikustab, 
kuidas luua süsteemne filmihariduslik raamistik. Lisaks 
seminarile luuakse filmiharidust toetav neljanädalane 
MOOC (Massive Open Online Course ), mis saab 
õppematerjalina kättesaadavaks üle maailma. II kvartalis 
toimub piirkondliku seminari stsenaariumi koostamine 
kohalikest vajadustest lähtuvalt.

9. Tallinnfilmi filmide varaliste autoriõiguste kuuluvuse ja omandiõiguse 
selgitamine vastavalt Autoriõiguse seaduse uuendamisele.

Tallinnfilmi filmide varaliste autoriõiguste kuuluvuse ja 
omandiõiguse küsimuses valitseb õigusselgus.

MEEDE 4.3.:
FILMIALASE uurimistöö ja filmide digiteerimise toetamine Rain Põdra

Eesmärk:

1. Filmialase teadus-, haridus- või uurimistöö toetamine.

Toetatud on kuni 5 filmialast teadus- ja uurimistööd. 
Toetus on antud õppematerjalide loomiseks vähemalt 
kolmele filmile ning üldhariduskoolide õpetajate 
vajadustest lähtuva metoodika välja töötamiseks.

Esitati taotlus Eesti kinode ajalugu (1918-1940) puudutava 
uurimistöö läbi viimiseks. Ekspertkomisjon soovitas Karl 
Taulil teemaga edasi töötada ning seejärel uuesti EFI poole 
pöörduda. EFI-välise eskperdina osales komisjoni töös 
Eva Näripea.
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2. Eesti filmide digiteerimise toetamine (v.a Tallinnfilmi kollektsioon).
Toetatud on kuni 3 Eesti filmi digiteerimist (v.a 
Tallinnfilmi kollektsioon).

I kvartalis ühtegi taotlust ei esitatud.

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. 

MEDIA programmi info jagamine 5. veebruaril toimunud 
EFI infopäeval.

2. Igakuise veebipõhise uudiskirja väljaandmine, koostöös Kultuuri 
kontaktpunktiga.

Aasta jooksul on välja antud ja levitatud vähemalt 11 
uudiskirja.

Koostati ja saadeti välja 3 uudiskirja

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

Sõlmiti 1 koolitustoetuse leping

5. Loov Euroopa Eesti MEDIA kontaktpunkt

Eesmärk:

MEEDE 5.1.:

Eesmärk: Filmiprofessionaalsuse kasv Loov Euroopa MEDIA programmi toel.
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4. Promotsioonitegevused MEDIA rahastatud filmiürituste raames Eestis 
ja väljaspool. Nt Baltic Eventi, PÖFFi, Baltic Sea Documentary Forumi 
ja Scanorama toimumise ajal. Bännerite, MEDIA lounge'i, vastuvõttude, 
reklaamkingituste organiseerimine ja industry paneelide 
kaaskorraldamine.

MEDIA Programm on nähtav Eestis  ja väljaspool 
toimuvatel MEDIA rahastatud filmitööstusüritustel.

Osalemine Berliini Filmiturul ja Leedus Meeting Point 
Vilnius filmitööstuse üritusel. 

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.

I kvartali tegevused on läinud tegevuskava kohaselt.

2. Personaliarendus: EFI töötajate iga-aastase arenguvestluste 
läbiviimine.

Arenguvestluse info põhjal on töötajad motiveeritud, 
kaasatud ja saavad oma tööga hakkama.

EFI töötajatega on läbiviidud arenguvestlused.

3. Koolitused.
EFI-ülene koolitus ja individuaalsed koolitused on 
toimunud vastavalt töötajate vajadustele.

EFI ülene koolitus "Lumehelbekesed organisatsioonis - 
uutmoodi töökorralduse põhjustajad" toimub 8. mail (ll 
kv)

Eesmärk:

MEEDE 6.1

Eesmärk: EFI kui valdkondliku arenduskeskuse töö jätkumine
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4. Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine.
Uuring on võimalusel teostatud ning vajadusel on alustatud 
sanitaarremondiga. 

Töökeskkonna riskianalüüs on osaliselt teostatud ja saadud 
hinnapakkumine valgustite soetamiseks.

MEEDE 6.2 Finantshaldus

1. Finantsinfo tagamine: osakondade juhid jälgivad projektikulude 
vastavust eelarvele.

Raamatupidamisarvestus garanteerib eelarve täitmise 
informatsiooni ja see on juhtidele kättesaadav. 

Madis Niinelt
Osakondade eelarved on osakondade juhtidele 
kättesaadavad ja l kvartali aruanne on normipiires. 

2. Osakondade toetusmehhanismide sünkroniseerimine uuenevate 
seadustega.  

Menetluses on järgitud seaduspärasust ja vastavust 
Kultuuriministeeriumi määruse ja riigiabi nõuetele. Kõik 
toetused on registreeritud riigiabi registris. 

Kristina Märtin Taotlused on registreeritud riigiabi registris.

MEEDE 6.3 Filmiregistri loomine

Filmiregistri rakendamine Eestis koostöös erinevate osapooltega. Läbirääkimised ja konsultatsioonid osapooltega on alanud. 

Eesti filmikultuuri, -pärandi, -teaduse ja-ajaloo väärtustamine 
(valdkondlikud arengusuunad 2020-2030)

Edith SeppMEEDE 6.4
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1. Kino Artise tulevikuanalüüs.
Arengukava on koostatud ja Kino Artis jätkab tegutsemist 
vastavalt tulevikuanalüüsile. 

2. Kõrge kvaliteediga filmifailide voogedastusplatvorm. 
Lahenduse leidmine koostöös Riigiarhiivi ja 
Kultuuriministeeriumiga.

Toimuvad kohtumised filmiarhiivi, Levira, MKM vahel. 
Levira ettepanek on platorm avada juba 2020.

MEEDE 6.5 EFI osalemine erinevates projektides. Edith Sepp

Eesti filmiauhindade välja andmine 2020. EFTA läbiviimine veebruaris 2020. Edith Sepp
Auhinnagaala on edukalt läbiviidud. 2020 toimub EFTA 
2. aprillil.

MEEDE 6.6
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. 

(ll kvartal)
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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. 

Osalemine EFADs plenaariumil Berliinis.

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

27.02 osales EFI esindaja Media programmi nõukogu 
kokkusaamisel. 

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.

Osalemine FNE kohtumisel Berliinis.

5. Osalemine maailma filmifondi juhtide Best Practise Exchange 
kokkusaamistel.

Maailma filmifondide praktikaid on arvestatud Eesti filmi 
arengusuundade tegevustes.

EFI esindaja osales BPX kokkusaamisel Berliinis.

19


