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Lososy v Jemene  

(Salmon Fishing in the Yemen; r. Lasse Hallström, GB; 2011),  

výberová podpora kinodistribúcie 



Education  
and Culture 

 
KREATÍVNA EURÓPA 

 

 
Celkový rozpočet Programu Kreatívna Európa na obdobie rokov  

2014 – 2020 je 1,46 miliardy EUR. 
 
 
 

Z toho na podprogram MEDIA je vyhradených 56 %, t.j.  
817,6 mil. EUR. 
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KREATÍVNA EURÓPA – PODPROGRAM MEDIA 

Podprogram MEDIA slúži na podporu európskeho audiovizuálneho 
priemyslu v nasledovných oblastiach: 

 

- podpora tréningových programov; 

- podpora prístupu na trh; 

- podpora medzinárodných koprodukčných fondov; 

- podpora vývoja projektov (vývoj hraných, animovaných a 
dokumentárnych filmov pre kiná, TV a digitálne platformy), podpora 
vývoja videohier; 
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KREATÍVNA EURÓPA – PODPROGRAM MEDIA 

 

Podprogram MEDIA slúži na podporu európskeho audiovizuálneho 
priemyslu v nasledovných oblastiach: 

 

- podpora televízneho vysielania; 

- podpora distribúcie európskych filmov (automatická a selektívna); 

- podpora obchodných zástupcov; 

- podpora európskych filmových festivalov; 

- podpora práce s publikom; 

- podpora sietí kín. 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 
 

Len Boh odpúšťa  

(Only God Forgives; r. Nicolas Winding Refn, DK/FR; 2013),  

podpora vývoja projektov, výberová podpora kinodistribúcie 
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KREATÍVNA EURÓPA – PODPROGRAM MEDIA 
Podpora tréningových programov 

 
 

Podpora podujatí, ktoré sú zamerané na rozvoj odborných znalostí 
pracovníkov v audiovizuálnej oblasti v nasledujúcich oblastiach: 

 
• získavanie a práca s publikom, marketing, distribúcia a využívanie 

audiovizuálnych diel; 
 

• finančné a obchodné riadenie, najmä s cieľom stimulovať prístup k 
finančným prostriedkom; 
 

• vývoj a produkcia audiovizuálnych diel; 
 

• príležitosti a výzvy prechodu na digitálne technológie. 
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KREATÍVNA EURÓPA – PODPROGRAM MEDIA 

Podpora vývoja jednotlivých projektov a balíkov projektov 

VÝVOJ PROJEKTU:  
Fáza od získania práv po prvý nakrúcací deň 

 

Finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať pre: 

• 1. hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou 
dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín; 

• 2. hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 
minút, animované (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 
minút a tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce 
celkovo minimálne 50 minút (v prípade seriálu každá epizóda trvá 
minimálne 25 minút), ktoré sú v prvom rade určené pre televízne 
vysielanie, alebo digitálne platformy. 
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KREATÍVNA EURÓPA – PODPROGRAM MEDIA 

Podpora vývoja európskych videohier 

 
VÝVOJ VIDEOHRY:  

Fáza od získania práv po hrateľný prototyp resp. skúšobnú „trial“ 
verziu videohry. 

 
 
 

Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou bez 
ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých 

prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie. 



 

 

 

 

 

 
Vyššia moc 

(Force Majeure; r. Ruben Östlund, SE/FR/NO; 2014),  

výberová podpora kinodistribúcie 
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KREATÍVNA EURÓPA – PODPROGRAM MEDIA 
Podpora kinodistribúcie európskych filmov 

„Automatická schéma“ 
 

 
 
 

Podpora a posilnenie nadnárodnej distribúcie nenárodných 
európskych filmov určená distribútorom a slúži na ďalšie 

investovanie na základe návštevnosti, a tiež na nadväzovanie 
vzťahov medzi producentmi a distribútormi.  
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KREATÍVNA EURÓPA – PODPROGRAM MEDIA 
Podpora kinodistribúcie európskych filmov 

„Selektívna schéma“ 
 

 
 
 

Podpora distribúcie nenárodných európskych filmov, predložených ako 
súčasť prípustného zoskupenia distributérov (minimálne 7), ktoré 

koordinuje obchodný zástupca (sales agent) filmu. 
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KREATÍVNA EURÓPA – PODPROGRAM MEDIA 

Podpora filmových festivalov 
 

Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich 
sa na podprograme MEDIA. 

 

Festival musí: 

• mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude 
predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných 
filmov (alebo 400 krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín 
zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA. 

• V rámci programu z „krajín zúčastňujúcich sa podprogramu 
MEDIA“: 
- 50% filmov nesmie mať národný charakter, 
- aspoň 15 týchto krajín musí byť zastúpených na festivale. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
Vyššia moc 

(Force Majeure; r. Ruben Östlund, SE/FR/NO; 2014),  

výberová podpora kinodistribúcie 
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KREATÍVNA EURÓPA – PODPROGRAM MEDIA 

Podpora práce s publikom 

Podpora aktivít zameraných na prácu s publikom v rámcoch: 

 

•  Akcia 1: Filmová gramotnosť 
Projekty zavádzajúce mechanizmy na zlepšenie spolupráce medzi 
iniciatívami zameranými na zvyšovanie filmovej gramotnosti v Európe s 
cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív  

 

• Akcia 2: Podujatia zamerané na prácu s publikom 
Podujatia, ktorých cieľom je rozvoj iniciatív zameraných na inovatívne a 
participatívne stratégie rozširovania (obzvlášť) mladého publika európskeho 
filmu. 

 
  

 

 
 



 

 

 

 

 

 
Biely Boh 

(Fehér isten; r. Kornél Mundruczó, HU/DE/SE; 2014),  

výberová podpora kinodistribúcie 
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 KREATÍVNA EURÓPA – PODPROGRAM MEDIA 
Podpora sietí kín - EUROPA CINEMAS 

 

 

Podpora sietí kín, v ktorých sa premietajú európske filmy – program  

„Cinema Networks“. 

 

 

Tento program je otvorený európskym kinám združeným v rámci siete. 

 

 

Za oprávneného žiadateľa sa považuje sieť, ktorá združuje aspoň 100 kín z 

minimálne 20 krajín zapojených do podprogramu MEDIA. 
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 KREATÍVNA EURÓPA – PODPROGRAM MEDIA 
Podpora sietí kín 

 
Preto sa prostriedky sa v rámci tejto schémy rozdeľujú nepriamo,  

prostredníctvom najväčšej európskej siete kín: 
 

www.europa-cinemas.org  
 

http://www.europa-cinemas.org/
http://www.europa-cinemas.org/
http://www.europa-cinemas.org/


 

 

 

 

 

 
 

My sme najlepší!  

(Vi är bäst!; r. Lukas Moodysson; SE; 2013),  

výberová podpora kinodistribúcie 
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VAŠE 
OTÁZKY? 



 

 

 

 

 

 
 

Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol 

(Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann; r. Felix Herngren, SE; 2013),  

výberová podpora kinodistribúcie 
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V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať: 

 
 
CREATIVE EUROPE DESK SLOVAKIA 
Grösslingová 45 
811 09 Bratislava 
 

 
 
media@cedslovakia.eu  
Tel.: +421 2 5263 6936 

mailto:media@cedslovakia.eu

