Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Filmová a televizní společnost

+420 224 301 287
monika.kapralikova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 1662/2015

Rozhodnutí
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává ke dni 6.3.2015
toto
rozhodnutí:
Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4./ čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost
Název žadatele

Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A. s.r.o.

IČ/datum narození
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
(dále jen „žadatel“)
žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt

Evidenční číslo projektu 626/2014
Název dotačního okruhu

9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

Číslo výzvy

2014-9-1-31

Název projektu

Slavonice Fest 2015

(dále jen „projekt“)

zamítá.

Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 28.10.2014 výzvu č. 2014-9-1-31 (Filmové festivaly a
přehlídky konané od 1.ledna 2015 do 31.prosince 2015) k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
9. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 12. 11. 2014, správní poplatek byl zaplacen dne 4.
11. 2014. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 626/2014.

Strana 1

Dne 12. 12. 2014 byl vylosován obsahový expert Škach, Vladislav, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 60 body. Dne 12. 12. 2014 byl vylosován ekonomický expert Slavík, Petr, který
svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 27 body.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 30.1. 2015 aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 6.3.2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost i
expertní analýzy a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady obodoval projekt
v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 61,40 bodů.
Na základě takového bodového hodnocení postoupila žádost do druhého kola. Celková finanční alokace určená
pro rozdělení v dané výzvě však byla udělena projektům, které získaly lepší průměrné bodové hodnocení a proto
žádost nebyla podpořena.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.

V Praze dne 16.3.2015

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

o.s. CIANT

+420 224 301 287
monika.kapralikova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 1659/2015

Rozhodnutí
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává ke dni 6.3.2015
toto
rozhodnutí:
Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4./ čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost
Název žadatele

o.s. CIANT

IČ/datum narození
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
(dále jen „žadatel“)
žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt

Evidenční číslo projektu 658/2014
Název dotačního okruhu

9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

Číslo výzvy

2014-9-1-31

Název projektu

PARALLAX Festival 2015

(dále jen „projekt“)

zamítá.

Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 28.10.2014 výzvu č. 2014-9-1-31 (Filmové festivaly a
přehlídky konané od 1.ledna 2015 do 31.prosince 2015) k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
9. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 28.11.2014, správní poplatek byl zaplacen dne
28.11.2014. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 658/2014.
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Dne 8.1.2015 byl vylosován obsahový expert Klusáková, Veronika, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 20 body. Dne 8.1.2015 byl vylosován ekonomický expert Habartík, Radim, který
svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 35 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 2.2.2015, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 6.3.2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady obodoval projekt v příslušných
kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 50,2 bodů.
Na základě takového bodového hodnocení, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem
7.6.4 Statutu žádost zamítla.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.

V Praze dne 16.3.2015

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Strana 2

.J.

Státní fond kinematografie
Veletržnl palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

EKOFILM o.s.

+420 224 301 287
monlka.kapralikova @
fondklnematografie.cz

C.j.:

f{to/20 1[

Rozhodnutí
Rada Stálnlho fondu kinematografie (dále jen .Rada•), orgán Státnlho fondu kinematografie (dále jen .Fonď),
v souladu s ustanovenlm§ 13 odst. 1 plsm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audlovlzuálnlch dllech a podpofe
kinematografie a o změně některých :dlkonů (:dlkon o audiovizi) (dále jen .zákon") vydává ke dni 6.3.2015
toto
rozhodnuti:
Fond v souladu s ustanovenlm§ 13 odst. 1 plsm. c) a čl. 7.6.4J čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost
Název žadatele

EKOFILM o.s.

IČ/datum narozeni
Adresa sídla / trvalého pobytu I mlsta podnikáni
(déle jen ,.žadatel")
žadatele o poskytnuti podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu 667/2014
Název dotačnlho okruhu 9. filmový festival a pfehlldka v oblasti kinematografie
Číslo výzvy

2014-9-1-31

Název projektu

Mezlnárodnl filmový festival Voda, more, oceány 2015

(dále Jen .projekr)
zamltá.

Odůvodněni
Kanceláffondu vyhlásila v souladu s§ 33 zákona dne 28.10.2014 výzvu č. 2014-9-1-31 (Filmové festivaly a
prehlldky konané od 1.ledna 2015 do 31.prosince 2015) k podévánl žádosti o podporu kinematografie do okruhu
9. 2édost byla žadatelem podána v souladu s§ 34 zákona dne 28.11.2014, správnl poplatek byl zaplacen dne
27.11.2014. 2ádostl bylo pftděleno evidenčnl člslo 66712014.
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Státní fond kinematografie
Veletržnl palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Bollywood, z.s.
Spálená 93/23
110 00 Praha 1

C.j.: tfC ó

+420 224 301 287
monfka.kapralikova@
fondklnematografie.cz

ť

Zo ff

Rozhodnutí
Rada Státnlho fondu kinematografie (dále jen .Rada"), orgán Státnlho fondu kinematografie (dále jen .Fond"),
v souladu s ustanovenlm§ 13 odst. 1 pfsm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audlovlzuálnlch dllech a podpofe
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (déle Jen ,.zákon") vydává ke dni 6.3.2015
toto
rozhodnuti:
Fond v souladu s ustanovenlm§ 13 odst. 1 plsm. c) a čl. 7.6.4./ čl. 7.6.6. Statutu Fondu žédost
Bollywood, z.s.

Název žadatele
IČ/datum narozeni
Adresa sidla / trvalého pobytu / mista podnikáni
(dále jen _žadatel")

žadatele o poskytnuti podpory kinematografie na projekt
Evidenčnl člslo projektu 668/2014
Název dotačnlho okruhu 9. filmový festival a pfehlldka v oblast! kinematografie
Člslo výzvy

2014-9+31

Název projektu

Festival bollywoodského filmu

(dále Jen .projekr)
zamltá.

Odůvodněni
Kanceléf fondu vyhlásila v souladu s§ 33 zákona dne 28.10.2014 výzvu č. 2014-9-1-31 (FIimové festivaiy a
pfehlldky konané od 1.ledna 2015.do 31.proslnce 2015) k podáváni žádosti o podporu kinematografie do okruhu
9. 2édost byla žadatelem podána v souladu s§ 34 zákona dne 28.11.2014, správnl poplatek byl zaplacen dne
28.11.2014. Žédostt bylo pfiděleno evldenčnl člslo 668/2014.
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Státní fond kinematografie
Veletržnl palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Evropské centrum romské hudby v Praze

+420 224 301 287
Monika.kapralikova@
fondkinematografie.cz

C.J.:

f66.3/ 2o1J

Rozhodnutí
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen .Rada"), orgán Státnlho fondu kinematografie (dále jen .Fond"),
v souladu s ustanovenlm § 13 odst. 1 plsm. c) zékona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálnlch diiech a podpore
kinematografie a o změně některých zékonů (zákon o audiovizi) (déle jen .,zákon") vydávě ke dni 6.3.2015
toto
rozhodnuti:
Fond v souladu s ustanovenlm § 13 odst. 1 plsm. c) a čl. 7.6.4./ čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost
I Název žadatele

Evropské centrum romské hudby v Praze spolek

IČ/datum narozeni

22882600

Adresa sldla / trvalého pobytu/ mlsta podnikáni Kfižlkova 62/93
186 00 Praha 8
(dále jen .žadatel")
žadatele o poskytnuti podpory kinematografie na projekt
Evldenčnl člslo projektu 675/2014
Název dotačního okruhu

9. filmový festival a prehlldka v oblasti kinematografie

Člslo výzvy

2014-9-1-31

Název projektu

Filmový festival Cačikano - Festival filmO s romskou tématikou (li. ročnlk)

(dále jen .projekr)
zamítá.

Odůvodněni
Kancelér fondu vyhléslla v souladu s§ 33 zékona dne 28.10.2014 výzvu č. 2014-9-1-31 (FIimové festivaly a
prehlldky konané od 1.ledna 2015 do 31.proslnce 2015) k podévánl žédostl o podporu kinematografie do okruhu
9. Žádost byla žadatelem podána v souladu s§ 34 zékona dne 28.11.2014, správnl poplatek byl zaplacen dne
28.11.2014. Žádosti bylo pfiděleno evldenčnl člslo 675/2014.
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