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*1785,00065,0005عنوان فیلمحمایت از تحقیق و نگارش فیلم نامه وتولید فیلم سینمایی1

*3020,00011,0005عنوان فیلم(تسهیالت)حمایت از تولید فیلم سینمایی 2

*6220,000190,0005عنوان فیلمحمایت از تولید آثار سینمایی فاخر3

51,0008005موردكمك به تشكیل هسته هاي تقویت متن و تولید محتواي سینمایی4

51,5001,2005موردكمك به برگزاري نشست فیلم سازان با اندیشمندان حوزه و دانشگاه5

51,0008005موردكمك به برگزاري بازدید فیلم سازان از مراكز و دستاوردهاي مهم كشور6

502,3002,3005عنوان فیلمكمك به انجام ارزشیابی و نظارت بر تولید و نمایش آثار سینمایی7

23,0002,0005عنوانكمك به تولید و انتشار ماهانه فیلم نگار و فصل نامه فارابی وسایر انتشارات تخصصی8

202,0002,0005گزارشكمك به انجام مطالعات موردي و تدوین گزارش هاي تخصصی سینما9

*4020,00016,0005عنوان فیلم(تسهیالت)حمایت از ساخت آثار براي عرضه در شبكه خانگی10

11
حمایت از تقویت متن و محتوا براي نمونه سازي و تولید سریال در ساختار فناوریهاي نو پدید 

(تسهیالت)
*530,00025,0005سریال

150,00050,0005جشنوارهحمایت از برگزاري سی و هشتمین جشنواره ملی فیلم فجر12

150,00050,0005جشنوارهحمایت از برگزاري سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر13

130,00030,00055,000جشنوارهكمك به برگزاري جشنواره بین المللی فیلم كودك و نوجوان و برگزاري همزمان در استان ها14

*325,0004,00054,000استانكمك به اجراي طرح سیمرغ و پروانه ها   همزمان با جشنواره ملی فیلم فجر در استان ها15

*235,00026,0005عنوان فیلمحمایت از تولید مشترك فیلم سینمایی با دیگر كشور ها16

*507,5006,0005اثر/نفرحمایت از عرضه فرهنگی آثار و اعزام سینماگران به مجامع بین المللی17

*55,0004,0005كشور حمایت از برگزاري هفته فیلم ایران  در سایر كشور ها18

*310,0008,0005بازارحمایت از حضور در بازار هاي جهانی19

*5015,00012,0005عنوانحمایت از آماده سازي و بازار یابی آثار براي عرضه در بازارهاي جهانی20

*51,0008005مورد حمایت از عضویت در فدراسیون هاي بین المللی عرضه آثار سینمایی21

*502,0001,4005مورد حمایت حقوقی از عرضه آثار سینمایی  در دیگر كشورها22

*55,0008,0005موسسه(تسهیالت) حمایت از مؤسسات عرضه بین المللی فیلم23

11,1601,1601,160جشنواره(مازندران)حمایت از برگزاري جشنواره فیلم  وارش 24

602,460517,46010,160

55000منابع داخلی بنیاد سینمایی فارابی

(مبالغ به میلیون ریال)1398-اعتبارات بنیاد سینمایی فارابی

جمع کل

85,000هزینه های پشتیبانی


