ทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ สัน1 ปี 2564
CCCL FILM GRANTS
เทศกาลหนังสันโลกป่
,
วยเราต้ องเปลีย7 น (CCCL Film Festival)

ฉบับภาษาไทย

ทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ สัน1 ปี 2564 (CCCL FILM GRANTS)
รายละเอียดและข้ อกําหนดการสมัครโครงการ
เทศกาลหนังสันโลกป่
วยเราต้ องเปลีย8 น (CCCL Film Festival) เปิ ดรับสมัครโครงการขอรับทุน
สนับสนุนผลิตภาพยนตร์ สนในหั
ั - วข้ อ “สานสันติสธู่ รรมชาติ (Making Peace with Nature)” ซึง8 เป็ นส่วนหนึง8
จากคําพูดของ เลขาธิการสหประชาชาติ António Guterres ที8กล่าวถึงพันธกิจสําคัญของทุกคนในศตวรรษที8
op โดยเนื -อหาของโครงการภาพยนตร์ จะต้ องมีความเกี8ยวข้ องกับสภาวะโลกร้ อนหรื อการเปลีย8 นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate change) ซึง8 เป็ นปั ญหาใหญ่ระดับโลกที8เราทุกคนต้ องร่วมกันทําความเข้ าใจและแก้ ไขเพื8อ
อนาคตของเยาวชนและสิง8 มีชีวิต และเพื8อให้ โลกกลับมาสูส่ ภาวะสมดุลอีกครังโดยโครงการภาพยนตร์ สนอาจนํ
ัาเสนอมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ มนุษย์กบั
สิง8 มีชีวิต มนุษย์กบั ชุมชน หรื ออื8น ๆ ในรูปแบบสารคดี (documentary) หรื อประเภทอื8น ๆ (nondocumentary) เช่น ดราม่า แอนิเมชัน sci-fi วิดีโออาร์ ต หรื อหนังทดลอง เป็ นต้ น ทังนี
- -หากโครงการภาพยนตร์
สันได้
- รับการคัดเลือกและผลิต ผลงานภาพยนตร์ จะต้ องมีความยาวไม่เกิน py นาที
ผู้ที8ได้ รับการคัดเลือกจะได้ รับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ สนั - เป็ นจํานวนเงิน oy,{{{ บาท (จํานวนไม่
เกิน o{ ทุน) สามารถสมัครได้ ตงั 1 แต่ วันทีW X มีนาคม จนถึงวันทีW \] เมษายน _`ab เทศกาลจะประกาศ
ผลผู้ทW ผี ่ านการคัดเลือกในวันทีW Xg พฤษภาคม _`ab

คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
ผู้สมัครโครงการ CCCL Film Fund ต้ องเป็ นผู้ที8มีสญ
ั ชาติไทย หรื อผู้ที8อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยรวมถึง
สมาชิกกลุม่ ชาติพนั ธุ์และบุคคลต่างชาติที8อาจไม่มีสญ
ั ชาติไทย โดยสามารถสมัครเป็ นทีมหรื อเดี8ยว ไม่จํากัด
อายุ ผู้สมัครไม่จําเป็ นต้ องมีประสบการณ์ทําภาพยนตร์ มาก่อน โครงการของเยาวชนได้ รับการพิจารณาเป็ น
พิเศษ
ผู้สมัครที8ได้ รับการคัดเลือก ต้ องเข้ าร่วมการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมต่าง ๆ ที8จดั ขึ -น
โดยเทศกาล หากไม่สามารถเข้ าร่วมได้ จะต้ องแจ้ งเทศกาลให้ ทราบก่อนล่วงหน้ า

ค่ าสมัคร
ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการสมัคร
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ขัน1 ตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครจะต้ องเตรี ยมข้ อมูลดังต่อไปนี i. เรื8 องย่อภาพยนตร์
ii. แผนค่าใช้ จา่ ย (Budget plan) ผู้สมัครจะต้ องอธิบายว่าจะใช้ เงินทุน 25,000 อย่างไร
iii. Visual references หรื อ ภาพตัวอย่างเพื8อแสดงถึงรูปแบบ/สไตล์ของโครงการ (ผู้สมัครสามารถ
อ้ างอิงภาพจากภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ หรื อสือ8 อื8น ๆ ที8บง่ บอกถึงแนวทางภาพยนตร์ ที8ผ้ สู มัคร
ต้ องการจะผลิต)
iv. Director statement หรื อ ถ้ อยแถลงจากผู้กํากับ ผู้สมัครจะต้ องอธิบายว่าโครงการภาพยนตร์ สนั ของผู้สมัครเกี8ยวข้ องกับวิกฤติการเปลีย8 นแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างไร และทําไมผู้สมัครถึง
สนใจที8จะเล่าเรื8 องนี v. ประวัตผิ ้ กู ํากับและทีมงาน (เขียนแนะนําตัวเองให้ เทศกาลรู้จกั คุณมากขึ -น)
vi. ตัวอย่างผลงานหนังสันหรื
- อสือ8 สร้ างสรรค์ที8เคยทํา ความยาวไม่เกิน 15 นาที (เทศกาลขอไม่
พิจารณา Showreel) ถ้ าผู้สมัครไม่เคยทําภาพยนตร์ มาก่อน กรุณาเขียนอธิบายว่าทําไมคุณถึง
สนใจงานภาพยนตร์ และยกตัวอย่างภาพยนตร์ 2-3 เรื8 องพร้ อมอธิบายเหตุผลว่าทําไมคุณถึงชอบ
ภาพยนตร์ เรื8 องนัน2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มการสมัครที8 www.ccclfilmfestival.com/grants
3. กรอกใบสมัครให้ เรี ยบร้ อยแล้ วส่งแบบฟอร์ มมาที8อีเมล submisssions@ccclfilmfestival.com ตังชื
- 8อ
หัวเรื8 อง “CCCL Film Fund 2021 - (ชื8อภาพยนตร์ )” เช่น “CCCL Film Fund 2021 - ภาวะโลกเลิฟ”
ปิ ดรับสมัครโครงการขอรับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ สนวั
ั - นทีW 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.
(โครงการที8สง่ หลังจากวันและเวลาที8กําหนดจะไม่ได้ รับการพิจารณา) และทางเทศกาลจะประกาศผลผู้ที8ได้ รับ
การคัดเลือกในวันที8 17 พฤษภาคม 2564

การพิจารณาให้ ทนุ สนับสนุน
เทศกาลมองหาผลงานภาพยนตร์ สนที
ั - 8มีความสดใหม่ มีความทะเยอทะยานในการเล่าเรื8 องราว
เกี8ยวกับสภาวะโลกร้ อนในรูปแบบและสไตล์ที8ไม่เคยเห็นมาก่อน ผลงานที8สง่ เข้ ารับการพิจารณาจะต้ อง
สามารถถ่ายทําได้ จริ งในระยะเวลาที8ทางเทศกาลกําหนด และทีมงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโค
วิด-p’
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อนึง8 ประเด็นสภาวะโลกร้ อนในภาพยนตร์ อาจจะกล่าวถึงภัยแล้ ง การเพิ8มขึ -นของอุณหภูมิโลกอย่าง
ผิดปกติ ปั ญหานํ -าท่วม ดินถล่ม ระดับนํ -าทะเลที8เพิ8มขึ -น พายุฝน การเปลีย8 นแปลงของสภาพอากาศ และการ
เสือ8 มโทรมของระบบนิเวศอันเกิดจากการขยายตัวของสังคมเมือง เป็ นต้ น หากผู้สมัครต้ องการคําปรึกษา
โครงการเกี8ยวกับประเด็นที8จะเล่า สามารถติดต่อที8 submissions@ccclfilmfestival.com
ทางเทศกาลขอสงวนสิทธิ”ในการพิจารณาโครงการที8ได้ รับการคัดเลือก หากผู้สมัครที8ได้ รับการคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้ องผลิตภาพยนตร์ สนส่
ั - งเทศกาลในระยะเวลาที8กําหนด หากผู้สมัครต้ องการเปลีย8 นแปลงเนื -อเรื8 อง
ประเด็น หรื อรูปแบบการนําเสนอภายหลังได้ รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้ องแจ้ งให้ ทางเทศกาลทราบล่วงหน้ า

เงืWอนไขโครงการ
1. ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูถ้ อื ลิขสิทธิทรั
9 พย์สนิ ทางปั ญญาของเนื?อหาทีสB ง่ เข้าร่วมพิจารณา
2. ผู้สมัครสามารถส่งโครงการเพื8อเข้ ารับการพิจารณามากกว่า 1 โครงการ อย่างไรก็ตามทางเทศกาลจะ
ให้ ทนุ โครงการแก่ผ้ สู มัครเพียงโครงการเดียวเท่านัน3. ในปี นี - ทางเทศกาลมีโครงการพี8เลี -ยงช่วยแนะแนวการผลิตภาพยนตร์ (Mentorship Program) สําหรับ
ผู้สมัครที8มีอายุตํ8ากว่า 21 ปี หรื อไม่เคยมีประสบการณ์การทําภาพยนตร์ มาก่อน ผู้สมัครสามารถเลือก
ได้ วา่ ต้ องการเข้ าร่วมโครงการ Mentorship หรื อไม่ โดยรายชื8อพี8เลี -ยง (Mentor) จะประกาศให้ ทราบ
ภายหลัง
4. ทุนสนับสนุน 25,000 บาท จะมอบให้ กบั ผู้ที8ผา่ นการคัดเลือกหลังจากที8บทภาพยนตร์ เสร็จเรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยผู้สมัครจะต้ องพัฒนาบทภาพยนตร์ ให้ แล้ วเสร็จภายในวันที8 30 มิถนุ ายน 2564 ทังนี
- -ทาง
เทศกาลอาจให้ คําแนะนําต่อโครงการ และจะเคารพการตัดสินใจของผู้สมัครเป็ นหลัก
5. ผู้สมัครที8ผา่ นการคัดเลือกจะต้ องผลิตภาพยนตร์ และส่งให้ เทศกาลภายในวันที8 24 กันยายน 2564
6. ผลงานภาพยนตร์ จะต้ องมีความยาวไม่เกิน 15 นาที
7. ผู้สมัครที8ผา่ นการคัดเลือกยินยอมให้ เทศกาลหนังสันโลกป่
วยเราต้ องเปลีย8 น (CCCL Film Festival)
ถือลิขสิทธิ”ผลงานภาพยนตร์ ที8ผลิตภายใต้ โครงการ CCCL Film Fund ร่วมกัน โดยทางเทศกาล
สามารถเผยแพร่ผลงานดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรมของเทศกาล
8. ผลงานที8ผลิตจะไม่สามารถเผยแพร่ออนไลน์ได้ จนกว่าผลงานเรื8 องนันจะฉายในเทศกาลหนั
งสันโลก
ป่ วยเราต้ องเปลีย8 น (CCCL Film Festival) ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564
9. ผลงานภาพยนตร์ ที8ผลิตจะต้ องไม่ละเมิดลิขสิทธิ”ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ -น ผู้สมัคร
จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
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10. เทศกาลขอสงวนสิทธิ”ในการเปลีย8 นแปลงเงื8อนไขการรับสมัครโครงการขอรับทุนโดยไม่ต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า

แผนกิจกรรมโครงการ
ผู้สมัครที8ผา่ นการคัดเลือกจะต้ องเข้ าร่วมและปฏิบตั ติ ามแผนกิจกรรมของเทศกาลอย่างเคร่งครัด
19 - 21 พ.ค.
22 พ.ค.
20 - 30 มิ.ย.
14 - 20 ส.ค.
24 ก.ย.

ผู้สมัครที8ผา่ นการคัดเลือกยืนยันการเข้ าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศออนไลน์และเซ็นสัญญา
ส่งบทภาพยนตร์ ร่างสุดท้ ายเพื8อรับทุนส่งเสริ ม
ส่งภาพยนตร์ ฉบับร่างและรับคําแนะนําจากเทศกาล
วันสุดท้ ายของการส่งภาพยนตร์ ฉบับสมบูรณ์

โครงการพีWเลีย1 ง (Mentorship Program)
โครงการ Mentorship Program เป็ นโครงการที8เปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู มัครโครงการที8มีอายุตํ8ากว่า 21 ปี
หรื อ ผู้ที8ไม่เคยมีประสบการณ์การทําภาพยนตร์ มาก่อนได้ ร่วมพัฒนาบทและรับคําแนะนําจากคนทําหนังใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทย โดยคนทําหนังหรื อพี8เลี -ยง (mentor) จะเข้ าร่วมประชุมกับผู้สมัครอย่างน้ อยเดือน
ละ 1 ครัง- ครัง- ละอย่างน้ อย 1 ชัว8 โมง เพื8อให้ คําแนะนําและเทคนิคการถ่ายทําภาพยนตร์ ตงแต่
ั - ขนตอนการเขี
ัยน
บทไปจนถึงการผลิตภาพยนตร์ หลังการถ่ายทํา ตังแต่
- ชว่ งเดือน มิถนุ ายน จนถึง เดือนกันยายน โดยกําหนดการ
วันและเวลาจะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง

การจัดส่ งภาพยนตร์ ฉบับสมบูรณ์
หลังจากผู้สมัครที8ผา่ นการคัดเลือกผลิตภาพยนตร์ เสร็จสมบูรณ์ จะต้ องจัดส่งภาพยนตร์ และไฟล์ตา่ ง ๆ ดังนี 1. ไฟล์ภาพยนตร์
i. ความละเอียด o{™šxppyo (หาก master file มีคณ
ุ ภาพ oK ขึ -นไป), 1920x1080, 1280x720
(หาก master file มีคณ
ุ ภาพ •o{p หรื อตํ8าหว่านัน)
ii. ประเภทไฟล์ MP4, MOV
iii. Codec: H.264, ProRes
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iv. Video bitrate: 20 Mbps minimum
v. Audio format: 2.0 and 5.1
vi. ขนาดไฟล์ (ไม่เกิน p{ GB)
2. ช่องทางการส่ง
ผู้สมัครสามารถส่งลิงก์ไฟล์ที8อีเมล submissions@ccclfilmfestival.com หรื อ อัปโหลดไฟล์ใน CCCL
Google Drive
3. ไฟล์อื8น ๆ
ผู้สมัครจะต้ องอัปโหลดไฟล์สาํ หรับการประชาสัมพันธ์ ดังนี i. โปสเตอร์ (ความละเอียด ¢{{ dpi / File type: JPEG หรื อ PNG)
ii. ภาพนิ8งจากภาพยนตร์ (ความละเอียด ¢{{ dpi / File type: JPEG หรื อ PNG)
iii. ภาพถ่ายเบื -องหลัง (ความละเอียด ¢{{ dpi / File type: JPEG หรื อ PNG)
iv. เรื8 องย่อขนาดสัน- หรื อ Logline (ไฟล์ .docx หรื อ Apple’s Pages Document)
v. เรื8 องย่อ (ไฟล์ .docx หรื อ Apple’s Pages Document)
vi. รายชื8อนักแสดงและทีมงานทังหมดพร้
อมระบุตําแหน่ง (ไฟล์ .docx หรื อ Apple’s Pages
Document)
สอบถามรายละเอียดเพิ0มเติมได้ ท0 ี
อีเมล submissions@ccclfilmfestival.com
Facebook: https://www.facebook.com/ccclfilmfest
Website: https://www.ccclfilmfestival.com
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