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PROGRAM

Zhodnocení 2013

Krátkodobá koncepce 2014

Plán aktivit 2014
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Zhodnocení 2013

Rada výzvy
bodovací systém
experti
výsledky

Kancelář vznik
notifikace
Statut
formuláře/vzory
pobídky
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Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva oficiální k 31. březnu
lidská verze k 31. květnu

Rada zhodnocení vlastní činnosti
komentář rozhodování

Kancelář statistiky 2013
srovnání starý – nový systém
podrobný popis činnosti
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Krátkodobá koncepce 2014

Rozdělení mezi jednotlivé dotační okruhy 

Počet výzev v dotačních okruzích 

Rozdělení mezi jednotlivé výzvy

Termíny vyhlášení

Zaměření výzev



5

Celkem 200 mil. Kč

Stabilizace, ne rozvoj!

Nové dotační okruhy – nové typy projektů

Víceleté financování

Pravidelnost výzev - jarní/podzimní 
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Vývoj českého 
kinematografického díla 16 500 000 Kč

Vývoj literární příprava
kompletní vývoj

Výzvy jarní
podzimní

Samostatná výzva dokument
animovaný film
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Výroba českého 
kinematografického díla 120 000 000 Kč

Vývoj + Výroba + Dofinancování dokumentu = 71,25%

Výzvy jarní
podzimní

Minoritní koprodukce

Samostatná výzva debuty 
krátkometrážní tvorba
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Distribuce 
kinematografického díla   11 000 000 Kč

Podpora český film
zahraniční film

Maximální výše dotace na 1 projekt

Samostatná výzva distribuční projekty
alternativní distribuce
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Projekt v oblasti technického 
rozvoje a modernizace 
kinematografie      6 000 000 Kč

Digitalizace kin
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Propagace českého
kinematografického díla    7 000 000 Kč

Průběžná výzva účast filmů na významných
festivalech

Samostatná výzva celoroční činnost 2015
projekty na podporu 
české kinematografie 
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Publikační činnost v oblasti 
kinematografie a činnost 
v oblasti filmové vědy     4 500 000 Kč

Víceletá podpora periodické publikace

Samostatná výzva neperiodické publikace
konference a výzkum v 
oblasti filmové vědy
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Vzdělávání a výchova 
v oblasti kinematografie 4 200 000 Kč

Vzdělávání projekty 2014
projekty 2015

Filmová výchova analýza, koncepce, metodika
projekty školní rok 2014-2015
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Filmový festival a přehlídka 
v oblasti kinematografie 17 000 000 Kč

Filmové festivaly 2015
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Ochrana práv ke 
kinematografickým dílům 
a jejich záznamům 300 000 Kč

Analýza, koncepce, metodika
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Dofinancování projektů 
podpořených v roce 2013 7 000 000 Kč

Distribuce alternativní distribuce

Výroba dokumentární film
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Rezerva 4 000 000 Kč

Staré i nové projekty žádost o navýšení

Nečekané události
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Plán aktivit 2014 – běžná činnost

Rada rozhoduje o projektech
vytváří krátkodobou koncepci

Kancelář administruje projekty
administruje pobídky
spravuje licence
spravuje poplatková přiznání



Komunikace s veřejností

Rada pravidelnost
diskuze

Kancelář festivaly
meeting place
web
facebook
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Spolupráce s ostatními institucemi

Ministerstvo kultury grantový systém
finanční prostředky
podpora kinematografie

Filmové školy analýza, koncepce, metodika
vzdělávání

NFA, ČFC prezentace v zahraničí
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Digitální restaurace filmu

Rada výběr filmu
kulturní a umělecké zájmy
ekonomické zájmy

Kancelář realizace digitalizace
výběrové řízení
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Analýza, koncepce, metodika

Způsob zpracování metodika
transparentnost
odbornost
smysluplnost/potřebnost

Okruhy vývoj, výroba
distribuce
filmová výchova
ochrana práv
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Materiály/podklady

Zlepšování, opravy formuláře
žádosti
expertní analýzy
výzvy

Databáze

Vytvoření manuály
průvodce
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Bodovací škály

Statut hodnotící kritéria

Bodování experti
Rada
žadatel

Vypracování všechny okruhy
průběžně
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Experti

Expertní analýzy obsahová/ekonomická
zdůvodnění
osobní dojmy a pojmy
zdroje
cíle a priority Rady

Experti bodovací škály
společné diskuze
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Dlouhodobá koncepce Rady

Vypracování do 31. března 2014

Koncepce obecné principy
jednotlivé okruhy

Obsah analýza stavu
cíle a priority
konkrétní opatření
finanční náročnost
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Výbor / Rada / ředitel

Výbor návrhy nových členů
jmenování ministrem 

Rada návrhy nových členů
volba PSP ČR

Ředitel výběrové řízení
jmenování ministrem
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Hledání dalších finančních zdrojů

Státní rozpočet příspěvek na provoz
podpora kinematografie
pobídky
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Jak můžete pomoci vy?

Spolupracujte

Čtěte 

Komunikujte (opravdu již nemáme fax)

Zajímejte se 

Angažujte se 


