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V Jihlavě dne 26. 10. 2016 

 
 

Rada Státního fondu kinematografie navyšuje objem 
prostředků na dokument, minoritní koprodukce, 
festivaly a literární přípravu v roce 2016 
 
 
Rada Státního fondu kinematografie v letošním roce navýší alokace ve výzvách na podporu dokumentárního 
filmu, minoritních koprodukcí, filmových festivalů a literární přípravy. Půjde o prostředky v celkové výši 20,9 mil. 
Kč, které nebyly rozděleny v rámci jednotlivých výzev v průběhu roku. Rada se takto rozhodla na svém říjnovém 
zasedání a jak již deklarovala při představení Krátkodobé koncepce, většina z této částky bude určena na okruh 
výroba. Výzvy týkající se výroby dokumentárních filmů a festivalů jsou aktuálně otevřeny a je tedy možné žádat o 
dotace v těchto okruzích už nyní. 
 
Důvodem k navýšení podpory minoritních koprodukcí o 9 mil. Kč je, že se v poslední výzvě sešla velká řada 
kvalitních projektů, avšak s ohledem na alokaci finančních prostředků neměla Rada možnost podpořit všechny. 
Minoritní koprodukce jsou přitom funkční podporou mezinárodní spolupráce a české filmové prostředí obohacují o 
ambiciózní projekty s velkým propagačním, distribučním i festivalovým potenciálem.  
 
Větší část prostředků, které se Radě vrátily k přerozdělení, pochází z dokumentárních projektů a bude tedy 
směřovat opět k nim. Cílem je umožnit vznik projektů s vyššími rozpočtovými nároky, a proto bude výzva 
navýšena o 6 mil. Kč. 
 
Výzva na festivaly zůstala v Krátkodobé koncepci Rady na rok 2016 jako jedna z mála bez navýšení. A to i 
přesto, že je zde vysoký převis požadovaných částek nad přidělenými granty. Rada se nedomnívá, že dojde k 
masivnímu navýšení podpor, které dlouhodobě festivalům uděluje, ale ráda by ve výzvě zachovala rezervu pro ty 
projekty, které se v roce 2017 chtějí výrazněji rozvíjet, případně nabídnout další aktivity, které odpovídají cílům 
Rady ve výzvě. V letošním roce bude festivalům navýšena alokovaná částka o 5 mil. Kč. 
 
Z důvodu velkého rozdílu mezi požadovanou a přidělenou podporou bude i u literární přípravy rozděleno o 900 
tisíc Kč více. 
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Objem prostředků po navýšení 
 
 
 
Výzva 
 

Původní alokovaná částka  Částka po navýšení 

Výroba – minoritní koprodukce 
 

40 000 000 Kč 49 000 000 Kč 

Výroba – dokumentární film 
 

20 000 000 Kč 26 000 000 Kč 

Filmový festival 
 

17 000 000 Kč 22 000 000 Kč 

Vývoj – literární příprava 
 

3 000 000 Kč 3 900 000 Kč 

 


