
' 
. 

Státní fond kinematografie 

Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 

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

Rozhodnutí 

Andrea Svobodová f.o.  

Rada Státnlho fondu kinematografie (dále jen .Rada"), orgán Státnlho fondu kinematografie (dále jen .Fonď), 
v souladu s ustanovením§ 13 odst. 1 plsm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálnlch dllech a podpofe 
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen .,zákon") vydává ke dni 27. 11. 2015 toto 

rozhodnuti: 

Fond v souladu s ustanovením§ 13 odst. 1 plsm. c) a čl. 7.6.4./ čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost 

Andrea Svobodová Název žadatele 

IC/datum narozeni 88889394 

Adresa si dia / trvalého pobytu I místa podnikáni U Průseku 1160/2, 102 00 Praha - Hostivar 

(dáte jen ,žadatel") 
-- -- -j ------· --

žadatele o poskytnuti podpory kinematografie na projekt 

Evldenčnf člslo projektu 949/2015 

Název dotačnlho okruhu vzděláváni a výchova v oblasti kinematografie 

2015-8-2-22

Co-Pro lndustry Lounge 

---·· ------ --------- -� 
I 

- I
' 

- -l 

Člslo výzvy 

Název projektu 

(dále jen .projekr) 
-------- --- -·- ---- - -- - ______________ l 

zamltá. 

Odůvodněni 

Kanceláf fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 25. srpna 2015 výzvu č. 2015-8-2-22 (Podpora filmového 
vzděláváni v roce 2016 a 2017- dvouletý grant) k podáváni žádosti o podporu kinematografie do okruhu 8. 
vzděláváni a výchova v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 25. 9 
2015, správnl poplatek byl zaplacen dne 25.9.2015. Žádosti bylo pfiděleno evidenčnl číslo 949/2015. 
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Státní fond kinematografie 

Veletržnl palác 
Dukelských hrdinú 47 
170 00Praha 7 

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

Rozhodnutí 

Nadačnl fond FAMU 

C.j.: 6979/2015

/� l1 

Rada Státnlho fondu kinematografie (dále jen .Rada"), orgán Státnlho fondu kinematografie (dále Jen .Fond"), 
v souladu s ustanovením§ 13 odst. 1 plsm. c) Zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálnlch dílech a podpora 
kinematografie a o změně některých Zákonů (Zákon o audiovizi) (dále jen .zákon") vydává ke dni 27.11. 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 

Název žadatele ' Nadačnl fond FAMU 

IČ/datum narozeni 
-----�

Adresa sldla / trvalého pobytu/ mlsta podnikáni I Smetanovo nábfežl 1012/2, 110 00 Praha 1 
I 

(dále jen .žadatel") 

žadatele o poskytnuti podpory kinematografie na projekt 

Evldeni:nl i:fslo projektu 953/2015 

Název dotačnlho okruhu vzděláváni a výchova v oblasti kinematografie 

Člslo výzvy 

Název projektu 

(dále Jen .projekr) 

zamltá. 

Odůvodněni 

2015-8-2-22 

Management v Audiovizi 
----------------- -

Kanceláf fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 25. srpna 2015 výzvu č. 2015-8-2-22 (Podpora filmového 
vzděláváni v roce 2016 a 2017- dvouletý grant) k podáváni žádosti o podporu kinematografie do okruhu 8. 
vzděláváni a výchova v oblasti kinematografie. 2.ádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 Zákona dne 25. 9. 
2015, správnl poplatek byl zaplacen dne 25. 9. 2015. 2.ádosti bylo pfiděleno evidenčnl člslo 953/2015. 
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