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DOTAČNÍ INFO K 19. 5. 2016 

 

Státní fond kinematografie 

Evidenční číslo výzvy: 2016-1-4-14 
Název výzvy: Literární příprava – vytvoření 1. verze literárního scénáře pro celovečerní hraný a 
celovečerní animovaný film 
Dotační okruh: 1. vývoj českého kinematografického díla 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  1 500 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 5. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   18. 6. 2016 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. Podporovat žánrovou, tematickou a stylovou rozmanitost filmové kultury tak, aby se účinněji rozvíjel 
stabilní základ pro různorodou filmovou výrobu 
2. Podporovat původní scenáristickou tvorbu a volné adaptace literárních děl, pokud má žadatel zajištěna 
práva k užití těchto děl 
3. Podporovat časovou a finanční nezávislost scenáristy 
4. Podporovat postavení scénáristy v českém filmovém prostředí 
5. Zvýšit potenciál projektů pro získání mezinárodní koprodukce (Eurimages, Media, zahraniční partneři, 
zahraniční televizní vysilatelé) 
6. Podporovat základní fázi filmové tvorby, kterou je vytvoření určitého množství prvních verzí scénářů 
Podporovat scenáristické debuty 
 
Podporované projekty: 
Projekty, které jsou určeny k vytvoření první verze scénáře pro celovečerní hraný a celovečerní animovaný 
film. Výzva není určena pro ty projekty, kde již první verze scénáře existuje. 
 
1. Podporovat projekty, které jsou formou i obsahem určeny prvotně ke kinematografickému užití 
2. Podporovat prioritně projekty, jejichž personální zajištění slibuje další vývoj, případně realizaci 
3. Podporovat zejména ty projekty, jejichž téma si udržuje mezinárodní srozumitelnost při zachování ná-
rodního charakteru díla 
 
Výše podpory pro jednu žádost:  max. 150 000Kč 
 

http://www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyvoj-ceskeho-

kinematografickeho-dila.html 

Evidenční číslo výzvy: 2016-3-2-12 
Název výzvy: Podpora distribuce českých filmů 
Dotační okruh: 3. distribuce kinematografického díla 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  3 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 5. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   18. 6. 2016 
 

http://www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyvoj-ceskeho-kinematografickeho-dila.html
http://www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyvoj-ceskeho-kinematografickeho-dila.html
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Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. posílení českého filmu v distribuční nabídce 
 
 
Podporované projekty: 
Podpora je určena pro jednotlivé filmy a jejich distribuci v kinech či obdobným způsobem (alternativní pro-
mítací sály jako kinokavárny, site specific promítání apod.) a dalšími způsoby (VOD/internet, DVD) na území 
České republiky 
Podpora je určena pro české audiovizuální dílo, které splňuje definici podle §2 odst. 1 písm. e) bod 1 i 2 
zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zá-
kon o audiovizi) 
 
Kritéria podpory (první čtyři kritéria jsou základní a budou posuzovány ve vzájemné souvislosti, další kritéria 
jsou doplňková) 
1. umělecká, dramaturgická a/nebo programová kvalita projektu: originalita a společenská hodnota díla 
2. vhodnost díla pro distribuci v kinech 
3. vhodnost díla pro distribuci na jiných platformách (site-specific, kinokavárny, internet) 
4. propracovanost distribuční strategie 
5. originální cílená práce s publikem 
6. zvýšení pestrosti nabídky kin (žánrové filmy, krátké filmy apod.) 

 

http://www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-distribuce-

kinematografickeho-dila.html 

 

 

Evidenční číslo výzvy: 2016-3-3-13 
Název výzvy: Podpora kinodistribuce zahraničních filmů 
Dotační okruh: 3. distribuce kinematografického díla 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  1 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 5. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   18. 6. 2016 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. posílení zahraničních filmů v distribuční nabídce s důrazem na mimoevropskou nezávislou produkci 
 
 
Podporované projekty: 
Podpora je určena pro jednotlivé filmy a jejich distribuci v kinech či obdobným způsobem (alternativní pro-
mítací sály jako kinokavárny, site specific promítání apod.) a dalšími způsoby (VOD/internet, DVD) na území 
České republiky 
Podpora není určena pro české audiovizuální dílo, které splňuje definici podle §2 odst. 1 písm. e) bod 1 i 2 
zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zá-
kon o audiovizi) 
 
Kritéria podpory (první čtyři kritéria jsou základní a budou posuzovány ve vzájemné souvislosti, další kritéria 
jsou doplňková) 
1. umělecká, dramaturgická a/nebo programová kvalita projektu: originalita a společenská hodnota díla 
2. vhodnost díla pro distribuci v kinech 
3. vhodnost díla pro distribuci na jiných platformách (site-specific, kinokavárny, internet) 
4. propracovanost distribuční strategie 

http://www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-distribuce-kinematografickeho-dila.html
http://www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-distribuce-kinematografickeho-dila.html
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5. originální cílená práce s publikem 
6. zvýšení pestrosti nabídky kin (žánrové filmy, krátké filmy apod.) 

 

http://www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-distribuce-

kinematografickeho-dila.html 

 

Státní fond Životního prostředí ČR 

Výzva č. 5/2016 
 
PO 5: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 
Podoblast podpory: 3.2 Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní technologie 
Podporované aktivity: 3.2.A  -Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků 
 
Plánovaná alokace:  60 000 000 Kč 
 

Oprávnění příjemci podpory: 
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) 
podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů 
 

Termíny výzvy: 
Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci této Výzvy za komodity z autovraků, které 
byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1.1.2016 do 31.12.2016 jsou: 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  2. 1. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 3. 2017v 14.00 
 

Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci této Výzvy za komodity z autovraků, které 
byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1.1.2017 do 31.12.2017 jsou: 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  2. 1. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   2. 4. 2018v 14.00 
 
Cíl Výzvy: 
Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatel-
ských zařízení. Výzva je zaměřena na předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů, udr-
žitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k „oběhovému hospodářství“ a na materiálové nebo energetické 
využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/835/k-vyzve-5-2016/ 
 

 

 
 

Tomíčková Petra, 19. 5. 2016 

http://www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-distribuce-kinematografickeho-dila.html
http://www.fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-distribuce-kinematografickeho-dila.html
https://www.sfzp.cz/sekce/835/k-vyzve-5-2016/

