Státní fond kinematografie – tisková zpráva

Fond navýšil prostředky na podporu nových projektů

Rada na svém jednání dne 22. srpna 2013 rozhodla o navýšení podpory dokumentům, které byly
podpořeny původním fondem v minulosti a mají premiéru v roce 2013, o navýšení prostředků na nové
projekty podpořené ve výzvách v roce 2013 a o další podpoře starým projektům, které byly
nedostatečně zafinancovány v minulém období.
Dne 22. srpna 2013 se Rada Státního fondu kinematografie sešla na svém dvanáctém jednání
v tomto roce a projednala zprávu o finanční situaci Fondu, kterou předložila ředitelka Fondu Helena
Bezděk Fraňková. Podle ekonomických údajů má Fond v tuto chvíli ve schváleném rozpočtu na rok
2013 vytvořenu rezervu ve výši 30 mil. Kč, která může být uvolněna k podpoře nových projektů či
k navýšení projektů již jednou Fondem podpořených. Tato rezerva vznikla uvolněním finančních
prostředků z některých projektů, které nebyly realizovány a vyšším neplánovaným příjmem
z obchodování s licencemi českých filmů z let 1965-1991.
Dvacet milionů z této rezervy je určeno na podporu tzv. „starých projektů“ podpořených
ještě Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie do konce roku 2012. O užší
definici projektů, které mohou požádat o navýšení svých dotací rozhodne Rada na svém jednání dne
19. září 2013. Toto rozhodnutí spolu se lhůtami pro podávání žádostí bude následně zveřejněno na
stránkách Fondu.
Deset milionů bude použito na podporu nových projektů v rámci výzev vyhlášených v roce
2013. Rada rozhodla z těchto peněz navýšit svou podporu v okruhu filmový festival a přehlídka
v oblasti kinematografie na projekty konané v roce 2014 a to tak, aby celková výše podpory
příslušného okruhu dosáhla 15 mil. Kč, tedy zhruba úrovně podpory filmových festivalů a přehlídek
v roce 2012.
Další prostředky určila na podporu okruhu publikační činnost v oblasti kinematografie a
činnost v oblasti filmové vědy (celková podpora okruhu navýšena z 1,2 mil na 3 mil. Kč) a v okruhu
vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie (celková podpora okruhu navýšena z 1,2 mil na 2 mil.
Kč). Ve všech třech okruzích byly prostředky na podporu roku 2013 a 2014 velmi nízké a navýšení
nyní umožní vrátit se alespoň na úroveň podpory z roku 2012. Zároveň se jedná o takové okruhy,
v nichž i navýšení o nižší částky může zajistit financování řady projektů, které byly v letošním roce
výrazně postiženy výpadkem financování ze strany ministerstva kultury i fondu.
Rada také rozhodla o navýšení podpory dokumentárních filmů, které byly do konce roku 2012
podpořeny v rámci okruhu výroba českého kinematografického díla a které mají v letošním roce
premiéru. Rada nakonec rozdělila podporu ve výši 2,3 mil. Kč deseti projektům.
Rada na svém srpnovém jednání dále schválila finální znění Statutu a poslední úpravy, ke
kterým došlo v důsledku ukončení meziresortního připomínkového řízení a zapracování některých
připomínek do Statutu. Radou potvrzený Statut byl předložen Vládě ČR, která jej dne 28. srpna 2013
definitivně schválila a umožnila tím vyhlášení výzev a přijímání žádostí.
Kancelář Fondu předložila Radě k projednání všechny návrhů expertů, které obdržela do 31.
července a které nebyly vyřazeny z formálních důvodů. Rada doporučila jednotlivé experty v deseti
okruzích podpory a pro jednotlivé typy analýzy, kterou budou experti vypracovávat. Tato doporučení
předal Fond ministerstvu kultury a ministr kultury Mgr. Jiří Balvín dne 27. srpna 2013 jmenoval
všechny doporučené kandidáty experty Rady Státního fondu kinematografie.
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