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DOTAČNÍ INFO K 30. 6. 2016 

 

Nadace Život umělce 

 
Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků 
 

Správní rada Nadace Život umělce vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků 
(využitelné na projekty konané v r. 2016) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. 
 
Výzva je vyhlášena od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016. 
 
http://www.nadace-zivot-umelce.cz/vyberove-rizeni-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-2/ 

 

 

Státní fond kinematografie 

Evidenční číslo výzvy: 2016-2-5-18 
Název výzvy: Krátkometrážní hraný film s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech 

Dotační okruh: 2. výroba českého kinematografického díla 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  3 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 6. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   18. 7. 2016 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. Rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově a druhově pestré české kinematografie. 
2. Posílení české kinematografie v mezinárodním kontextu. 
3. Podpora nastupující filmařské generace 
 
Podporované typy projektů: 
Krátkometrážní hraný film – krátkometrážním filmem se rozumí audiovizuální dílo kratší než 60 minut. Pod-
pora je určena pro krátkometrážní hraný film, na jehož výrobě se výrobce nebo koproducent, který má mís-
to podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, podílel v takovém rozsahu, že 
v projektu má majoritní podíl (při dvoustranné koprodukci musí být min. 50% celkových výrobních nákladů, 
při vícestranných koprodukcích však nemusí dosáhnout 50% celkových výrobních nákladů projektu). 
 
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyroba-ceskeho-

kinematografickeho-dila.html 

Evidenční číslo výzvy: 2016-2-6-19 
Název výzvy: Experimentální film s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech 

Dotační okruh: 2. výroba českého kinematografického díla 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  2 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 6. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   18. 7. 2016 

http://www.nadace-zivot-umelce.cz/vyberove-rizeni-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-2/
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyroba-ceskeho-kinematografickeho-dila.html
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyroba-ceskeho-kinematografickeho-dila.html
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Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. Rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově a druhově pestré české kinematografie. 
2. Posílení české kinematografie v mezinárodním kontextu. 
 
Podporované typy projektů: 
Experimentální film – experimentálním filmem se rozumí audiovizuální dílo, které se svým formálním zpra-
cováním a/nebo obsahem výrazně vymyká standardní kinematografické produkci. 
 
Podpora je určena pro experimentální film, na jehož výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo 
podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, podílel v takovém rozsahu, že v pro-
jektu má majoritní podíl (při dvoustranné koprodukci musí být min. 50% celkových výrobních nákladů, při 
vícestranných koprodukcích však nemusí dosáhnout 50% celkových výrobních nákladů projektu). 
 
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyroba-ceskeho-

kinematografickeho-dila.html 

 

Evidenční číslo výzvy: 2016-2-7-20 
Název výzvy: Celovečerní hraný film – debut (režisér do 35let) s majoritní českou finanční účastí na celko-
vých výrobních nákladech 
Dotační okruh: 2. výroba českého kinematografického díla 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  10 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 6. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   18. 7. 2016 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. Rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově a druhově pestré české kinematografie. 
2. Posílení české kinematografie v mezinárodním kontextu. 
3. Podpora nastupující filmařské generace 
 
Podporované typy projektů: 
První celovečerní hraný film režiséra ve věku do 35 let, na jehož výrobě se výrobce nebo koproducent, který 
má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, podílel v takovém rozsa-
hu, že v projektu má majoritní podíl (při dvoustranné koprodukci musí být min. 50% celkových výrobních 
nákladů, při vícestranných koprodukcích však nemusí dosáhnout 50% celkových výrobních nákladů projek-
tu). 
 
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyroba-ceskeho-

kinematografickeho-dila.html 

 

Tomíčková Petra, 30. 6. 2016 
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