
Киножобаларды өндіру бойынша мемлекеттік қаржылық қолдауды 

көрсету үшін оларды ұлттық фильмдер деп тануға үміткер 

киножобаларды екінші конкурстық іріктеуге регламент 

 

Өтетін орны : Достық үйі / мекен-жайы: Алматы қ., Құрманғазы к-сі, 40 

Өткізу күні: 2020 жылдың  27 ақпаннан 6 наурызға дейін; 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1. "Киножобаларды өндіру бойынша мемлекеттік қаржылық қолдауды көрсету 

үшін оларды ұлттық фильмдер деп тануға үміткер киножобаларды іріктеу ережесінің" 

9-тармағына сәйкесСараптамалық кеңестің отырысында "Кинематография туралы" 

Заңның 14-бабының 1-тармағында көзделген негіздерге сәйкестік  тұрғысынан танысу 

және қарау мақсатында киножобаларды қорғау жүзеге асырылады. 

1.2. Киножобаларды қорғау (бұдан әрі-питчинг) - әрбір жобаға бөлінетін уақыт 

регламентіне сәйкес киножобаны іске асыру үшін мемлекеттік қаржылық қолдауды алу 

мақсатында сараптамалық кеңес алдында киножобалармен көпшілік таныстыруды 

білдіреді. 

 

2. Питчинге қатысу 

 

2.1. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министріміндетін 

атқарушысының 2019 жылғы 15 наурыздағы № 64 бұйрығымен бекітілген Ұлттық 

фильмдерді тануға үміткер киножобаларды іріктеу ережелерінің 5-тармағына сәйкес 

өтінім және құжаттардың толық пакетін ұсынған киножобалар қатысуға жіберіледі. 

Өтінімдерді қабылдау 2019 жылдың 30 қыркүйегі  мен 31 қазан аралығында өткізілді; 

2.2. Питчингтіұйымдастыру комитеті басқа қалалар мен елдерден келген 

қатысушылардың ұшуына, тұруына және тамақтануына ақы төлемейді. 

2.3. Питчингтіұйымдастыру комитеті сценарийлердің, синопсистердің және 

киножобалардың басқа да материалдарының басқа тілдерге аударуақысын төлемейді.  

 

3. Жобаларды қорғау 

 

3.1. Түсірілім топтарының өкілдері мен қорғауға жіберілген киножобалардың 

авторлары өткізу кестесінде белгіленген уақытқа сәйкес киножобаларды көпшілік 

алдында қорғауға қатысады.  

3.2. Аталған жобаға катысудан бас тартқан жағдайда жобаның авторы "Ұлттық 

киноны қолдау мемлекеттік орталығы" Коммерциялық емес акционерлік қоғамының 

атына қатысудан бас тарту себебін көрсете отырып хат жолдайды.    

3.3. Питчингте сөз сөйлеу тәртібін питчингтіұйымдастыру комитеті анықтайды.  

3.4. Топтың жобаны ұсынуына 7 минуттан аспайтын уақыт беріледі. Сараптамалық 

кеңестің сұрақтарына және таныстырылымнан кейін жобаны талқылауға 7 минуттан 

аспайтын  уақыт беріледі. Сөз сөйлеудің жалпы ұзақтығы 15 минуттан аса алмайды. 



3.5. Питчинг Орталықтың әлеуметтік желілерінде тікелей эфирде көрсетіледі.                          

Питчингті жүргізу кезінде бейне және аудио жазбаларға арналған жабдықтар 

орнатылады.  

3.6. Киножобаны бір және бірнеше адам ұсына алады.  

3.7. Сөз сөйлеу күні қатысушыларда осы Регламенттің 4-тармағында санаттар 

бойынша көрсетілген материалдар болуы қажет. Арнайы тасымалдауыштардағы 

бейнематериалдар алдын ала тексерілуге тиіс. 

3.8. Қорғау кезінде залда (отыратын орындар саны бойынша) Сараптамалық кеңес 

мүшелері, әкімшілік топ, ұйымдастыру комитеті, киножобаның шығармашылық тобы 

және 50 (елу) артық болмайтын көрермендер бола алады.  

3.9.  2020 жылдың 25 ақпанында барлық қатысушыларға осы Регламенттің 4 

тармағының 4.1.тармақшасына сәйкес рәсімделген таныстырылымдарды 

projects@kazakhcinema.kz электрондық поштасына жіберу қажет. 

 

4. Әр санат бойынша таныстырылымдар мен шарттар 

 

4.1. Таныстырылым қамтуы тиіс:  

- Қысқа синопсис пен киножобаның негізгі идеясын (логлайн);  

- Шығармашылық құрамтуралы қысқаша ақпаратты: Режиссер, Оператор, Продюсер, 

суретші, Композитор, монтаж режиссері, дыбыс режиссері ( болған кезде); 

- Түсіру үшін болжанатын орындардағы фотосуреттерді (болған кезде); 

- Басты рөлдерді орындаушылар туралы ақпаратты ( болған кезде) 

- Киножобаға жұмсалатын жалпы сомамен сұратылған соманы міндетті түрде 

көрсетумен қаржылық жоспар; 

- Ілгерілетуге болжамды шығыстар мен табыстарды көрсете отырып, маркетинг 

жоспары 

- Ұсынылатын киножобаның немесе басқа бейнематериалдардың түсірілген материалы 

болған жағдайда, оларды питчинг жүргізілгенге дейін 2 күн бұрын mp4 форматында 

USB электрондық тасымалдауышында ұсыну қажет. Питчинг шеңберінде көрсетілетін 

бейнематериалдар 2 минуттан аса алмайды. 

 

4.2. Қатысушылар санаты бойынша қорғау кезінде қамтамасыз етілуі қажет:  

 

"Көркем, кең аудиторияға бағытталған", "деректі", " артхаус/авторлық»: 

1. Таныстырылым; 

2. Еркін форматтағы шығармашылық портфолио (түсірілген фрагменттің 

бейнеүзінділері); 

3. Қоюшы топтың болуы: продюсер, сценарист, режиссер, қоюшы-оператор, қоюшы-

суретші (болған кезде) 

 

"Анимациялық»:  

1. Жобаның концепт-арты (кейіпкерлердің, локациялардың эскиздері, фильмнің 

көркемдік шешімі және т. б.)  



2. Шығармашылық портфолио (бұрын шығарылған анимациялық жобалардың 

бейнеүзінділері) 

3. Қоюшы топтың болуы: продюсер, сценарист, режиссер, қоюшы-оператор, қоюшы-

суретші (болған кезде) 

 

"Дебюттік»:  

1. Таныстырылым; 

2. Еркін форматтағы шығармашылық портфолио (бұрын түсірілген қысқа метражды 

фильмдердің немесе фильмдерден көріністердің 2 минутқа дейінгі бейнеүзінділері); 

3. Қоюшы топтың болуы: продюсер, сценарист, режиссер, қоюшы-оператор, қоюшы-

суретші (болған кезде) 

 

"Қысқа метражды»:  

1. Таныстырылым; 

2. Еркін форматтағы шығармашылық портфолио; 

3. Қоюшы топтың болуы: продюсер, сценарист, режиссер, қоюшы-оператор, қоюшы-

суретші (болған кезде) 

 

"Халықаралық ко-өнім»:  

1. Таныстырылым; 

2. Еркін форматтағы шығармашылық портфолио; 

3. Ко-продюсерден қаржыландырудырастайтын қаржылық құжаттар 

4. Қазақстандық қойылым тобының қатысуы (продюсер, сценарист, режиссер, қоюшы-

оператор, қоюшы-суретші), шетелдік ко-продюсердің болғаны абзал. 

 

 

5. Конкурс нәтижелері 

 

5.1. Сараптама кеңесі ереженің 10-тармағына сәйкес отырыс қорытындылары 

бойынша қорытынды береді және  ол хаттама түрінде ресімделеді.  

5.2. Жобаларды қаржыландыру туралы түпкілікті нәтижелер ведомствоаралық 

комиссияның отырысы өткізілгеннен кейін Орталықтың ресми сайтында жарияланады.  

 

6. Қорытынды ережелер 

 

6.1. Іріктеу комиссиясы мен сараптау кеңесі киножобаларды қабылдамау және 

киножобалардың шорт – парағына енгізу  бойынша түсіндірмелерді бермеу құқығын 

өзіне қалдырады. 

6.2. Ұйымдастыру комитеті киножоба туралы қосымша мәліметтер мен 

материалдарды сұратуға құқылы болады. 

 

 

 



Ұйымдастырушы: 

«Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы» КЕАҚ 

8 (7172) 72 50 88  

projects@kazakhcinema.kz 

mailto:projects@kazakhcinema.kz

