2017-6-3-21 Internetové filmové portály v roce 2018
Cílem výzvy “Internetové filmové portály v roce 2018” je zvýšení povědomí o českých filmech a jejich
dostupnosti na legálních internetových platformách. Prioritou jsou přitom projekty a aktivity, které
nabízejí rozcestníkové řazení informací a napomáhají orientaci diváka v internetovém prostoru a
zároveň pečují o aktuálnost a redakční zajištění poskytovaných informací.
Do výzvy byly přihlášeny tři projekty s různou mírou obecnosti a s rozdílným přístupem k zadanému
úkolu.
Zcela přiléhavá žádost ve smyslu cíle výzvy je projekt Filmtoro, nabízející rozcestník k legálnímu
obsahu z dílny (nejen) českého filmu. Převážně redakční texty poskytuje Filmový přehled žadatele
NFA. S ideou otevřeného on-line archivu s informacemi o Ester Krumbachové přichází třetí
z přihlášených projektů.
2069/2017
FILMTORO
Propagace legální nabídky českých filmů online na Filmtoro.cz
Projekt bezprostředně reaguje na cíle výzvy a řeší palčivý problém virtuálního internetového prostoru
ve vztahu k české kinematografii, jímž je nekoordinovanost a nedostatečná informovanost o
jednotlivých titulech dostupných na legálních VOD platformách. Projekt má za sebou relativně
krátkou historii, ovšem s vysoce efektivními výsledky, a umožňuje nalezení a filtraci tuzemských
filmů, včetně těch, které jsou na VOD umístěny nejnověji. Podstatou činnosti pro rok 2018 má být
zlepšení redakční podpory a investice do marketingu, jenž je z podstaty věci sekundárním
marketingem tuzemských filmových titulů. Projekt je komplementární se snahou distributorů a
autorských svazů potlačit nelegální přítomnost českých filmových děl na internetových platformách a
je tedy přirozenou součástí boje proti pirátství. Projekt je dimenzován zcela minimalisticky a rozpočet
je Radou Fondu shledáván coby téměř nerealisticky nízký, nicméně Rada Fondu předpokládá
důslednou znalost internetového prostředí ze strany žadatele a jeho schopnost zacílit na konkrétní
cílové skupiny efektivně a levně. Rozhodnutí Rady podpořit projekt je ve shodě s expertní analýzou,
druhá nebyla dodána.
2088/2017
Národní filmový archiv
FilmovýPřehled.cz
Projekt je postaven na tradiční a stále rozvíjené platformě Filmového přehledu ve webovém formátu.
Projekt byl Fondem podpořen i v minulém roce. Rada po důkladném screeningu současné podoby
Filmového přehledu bohužel konstatuje, že ne všechny cíle pro rok 2017 byly naplněny dostatečně,
stejně jako fakt, že povědomí o existenci a funkci Filmového přehledu u odborné veřejnosti
neodpovídá jeho někdejší roli. Ideální není ani grafické zpracování, za nejproblematičtější pak členové
Rady považují komplikovanou orientaci v obsahu Filmového přehledu. Žádost nárokuje stejné
finanční prostředky jako v minulém roce, nicméně vzhledem k uvedeným výtkám Rada uděluje
podporu ve snížené výši. Udělení podpory doporučily i oba expertní posudky.

