
Koprodukční cena HBO Europe  

Veškeré projekty vybrané na East Doc Platform ze zemí, kde působí HBO Europe, soutěžily o 

Koprodukční cenu společnosti HBO Europe, která svou spoluprací podpoří vítězný projekt a 

zafinancuje jeho rozpočet. Cenu získala albánská dokumentaristka Verjana Abazaj za 

připravovaný dokument Prisoners Without Prison.  

 

Zlatý trychtýř  

Cena je každoročně udílena jednomu z projektů, které se účastnily celoročního workshopu Ex 

Oriente Film a který v rámci jeho tří setkání prošel nejmarkantnějším vývojem. Vítězný 

projekt získal 600 €. Porota rozhodla, že tuto cenu získal připravovaný švýcarský dokument 

For Mother's Sake? v režii Nikoly Iliče a Coriny Schwingruber Iličové. 

 

Cena IDFA Fora  
Díky dohodě mezi IDF a IDFA Forem je každoročně vybrán zástupcem IDFA jeden projekt z 

East European Fora a odměněn zvláštní cenou, která zahrnuje vstup na IDFA Forum a 

akreditaci na IDFAcademy. Cena zvyšuje mezinárodní potenciál vybraného projektu účastí na 

největším dokumentárním festivalu a trhu na světě. Ze všech prezentovaných projektů jí 

získal projekt Planeta Petrila (režie: Ion D. Sirbu).   

 

Cena DocsBarcelona  

Ve spolupráci s festivalem DocsBarcelona bude jeden z projektů East European Fora vybrán 

na Speed Meetingy, které jsou součástí pitching fora festivalu DocsBarcelona 2016. Cena 

filmařům umožní představit projekt dalším mezinárodním decision makerům pokračovat tak 

v navazování kontaktů a kooperaci započaté na East Doc Platform. Projekt vybral Mikael 

Opstrup (vedoucí studií v European Documentary Network) a stal se jím připravovaný 

srbský dokument Occupied Cinema (režie: Senka Domanović).  

 

Ceny DOK Leipzig Co-Production Market a DOK Preview 

 

Tyto ceny zajistí oceněným projektům účast na 12. ročníku Mezinárodního koprodukčního 

setkání festivalu DOK Leipzig a možnost představit se 70 decision makerům během předem 

připravených individuálních schůzek v říjnu 2016, respektive účast na nové aktivitě DOK 

Preview. Ocenění vyhlásila vedoucí DOK Industry Brigid O’Shea a porota složená ze členů 

výběrové komise DOK Industry je udělila polskému projektu Over the Limit  (DOK Preview) 

v režii Marty Plus a připravovanému českému dokumentu Avtovaz (Co-Production Market) 

režiséra Petra Horkého.  

Cena i_doc Workshop 

Díky nové spolupráci s i_doc workshopem (Švýcarsko) nabídl Doc Tank v roce 2016 větší 

možnost spolupráce a výměny zkušeností mezi odborníky na transmédia a účastníky 

workshopu. V rámci této spolupráce byla udělena Cena i_doc workshop pro nejlepší projekt, 

který obdržel pozvání na nadcházející i_doc workshop v Nyonu. Vítězný projekt 

vybral Dr. Jean-Pierre Candeloro, vedoucí projektu i_doc, a stal se jím připravovaný polský 

dokument The Future of Forever (režie: Ana Brzezińska). 
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