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Rada Státního fondu kinematografie
změnila strukturu rozpočtu na letošní rok
Rada Státního fondu kinematografie informuje o stavu procesu notifikace nového
systému podpory české kinematografie. Na svém zasedání schválila změnu struktury
rozpočtu na letošní rok a zevrubně se zabývala otázkou sanace starších projektů, které se
ocitly ve finanční tísni.

Kancelář Státního fondu kinematografie informovala Radu Fondu o aktuální situaci
procesu notifikace nového systému podpory české kinematografie, která probíhá již šest
měsíců. Rada byla informována, že notifikace by měla být údajně ukončena v červenci nebo
v září 2013.
Situaci, kdy proces notifikace fakticky zastavil jediný existující národní program
podpory kinematografie na tak dlouhou dobu, považuje Rada Fondu za velmi nešťastný.
Rada Fondu společně s Kanceláří Fondu v mezičase intenzivně pracuje na nastavení nového
systému (znění výzev a rozhodnutí, podrobná finanční struktura, formuláře, příprava výběru
expertů apod.) tak, aby ve chvíli, kdy bude systém notifikován, mohlo dojít k vyhlášení
prvních výzev v nejrychlejším možném termínu.
Z důvodu dlouhého trvání procesu notifikace Rada Fondu na svém zasedání schválila
změnu své krátkodobé koncepce. Došlo ke změně v časovém plánu s předpokladem prvních
výzev v srpnu 2013 (dojde-li v létě k notifikaci).
Rada Fondu dále řešila velmi akutní problém dofinancování dokumentárních filmů a
ocitly se v poslední fázi výroby v zásadních finančních problémech. Konstatovala, že se jedná
o systémový problém související s přechodem mezi starým a nový způsobem podpory
českého filmu. Z tohoto důvodu se rozhodla k výjimečnému kroku – alokaci 2.500.000,- Kč
z rezerv Fondu na sanaci těchto projektů. Vyzýváme tímto žadatele podpor dotčených
dokumentárních filmů k podání žádosti o navýšení výroby filmů. Podmínkou akceptace
žádosti je skutečnost, že projekt byl na podporu již dříve podpořen a není na Fondu uzavřen,
a premiéra filmu v roce 2013 a plánovaná či realizovaná kinodistribuce. Nejzazší termín pro
podání žádosti do Kanceláře Fondu je 30. 7. 2013.
Rada Fondu se intenzivně zabývá problémem dalších projektů, které byly podpořeny
v minulém období v nedostatečné výši a v současné době mají akutní problém s realizací.
Tyto případy se Rada Fondu bude prioritně sanovat z případných mimořádných příjmů
Fondu. Další zasedání proběhne 18. 7. 2013.

Příloha: Nová Krátkodobá koncepce Státního fondu kinematografie.
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