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Ida (r. P. Pawlikowski; PL, DK, FR, GB; 2013) – výberová podpora kinodistribúcie – ASFK

ale i na administrátorov v Bruseli (takmer všetky výzvy boli publikované vo veľmi
krátkom časovom úseku a uzávierky sa do veľkej miery prekrývali). Problémom
sa tiež ukázal prechod na elektronické podávanie žiadostí a jeho administrovanie
v rámci Výkonnej agentúry DG Research and Innovation, portál sa vyvíjal „cestou“
a vykazoval pritom rôzne nedostatky (momentálne sa ale zdá, že už prešiel do
štandardne fungujúceho stavu). Ďalší vývoj poznačila tiež iná predstava novej
Európskej komisie o fungovaní programu, dôsledkom čoho prechádza podpro-
gram MEDIA pod iné generálne riaditeľstvo (Digital Economy and Society) a pro-
gram Kreatívna Európa bude fakticky riadený z dvoch rôznych generálnych
riaditeľstiev (podprogram Kultúra ostáva v DG Education and Culture).

Napriek týmto „popôrodným komplikáciám“ sú zmeny v programe na prospech
slovenským uchádzačom: celková suma podpory v rámci MEDIA je najvyššia, od-
kedy je Slovenská republika členským štátom programu. Zvýšila sa suma v rámci
Výberovej podpory kinodistribúcie – to je dôsledok zmeny kalkulácie podpory a
prechod na fixné sumy; rekordný počet úspešných žiadateľov máme tiež v rámci
Podpory vývoja projektov. Program MEDIA tak v praxi napĺňa svoj ďalší pôvodný
cieľ, ktorým bolo, špeciálne pre malé a nové členské štáty programu, začlenenie
ich audiovízie do európskeho priestoru. Už tam sme.

Vladimír Štric
vedúci kancelárie Creative Europe Desk Slovensko

> Program Kreatívna Európa má za sebou prvý rok svojej existencie a to je príleži-
tosť na určitú rekapituláciu fungovania samotného programu, ale i výsledkov
slovenských žiadateľov či už v podprograme Kultúra, alebo MEDIA. Podprogramu
Kultúra je venovaný zvláštny článok, sústredíme sa preto na podprogram MEDIA,
za implementáciu ktorého som zodpovedný.

Podprogram MEDIA v podstate vo svojej štruktúre nadväzuje na predchádza-
júcu generáciu programu: ďalej pokračujú schémy ako automatická alebo vý-
berová podpora kinodistribúcie, vývoj projektov, alebo podpora festivalov (aby
som menoval aspoň tie, v ktorých získavajú slovenské spoločnosti podporu pravi-
delne), novými sú podpora vývoja videohier a podpora práce s publikom. Cieľom
programu ostáva zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho audiovizuál-
neho priemyslu v digitálnej ére, cirkulácie európskych audiovizuálnych diel, novin-
kou je zvyšovanie mediálnej gramotnosti prostredníctvom práce s publikom.
Základnými zmenami prešli i administratívne procesy, ktoré takmer kompletne
prešli na elektronické podávanie projektov, rozšíril sa princíp fixných súm podpory
a zjednodušila sa administratívna náročnosť (napríklad fixné sumy podpory zna-
menajú, že nie je potrebné pri záverečnej správe posielať do Bruselu kópie fak-
túr, účtov a pod.).

Program Kreatívna Európa bol schválený v poslednej chvíli, v decembri 2013
a tento fakt do veľkej miery determinoval jeho praktické spustenie. Nedostatok
času sa prejavil zvýšeným tlakom na oboch stranách – na samotné spoločnosti,
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Vzhľadom na to, že Európska komisia nezverejňuje žiadne údaje ohľadne
neúspešných žiadateľov, naša kancelária nemá k dispozícii relevantné údaje.
Môžeme konštatovať iba všeobecne, že úspešnými sú spoločnosti, ktoré venuju
dostatočný čas, pozornosť a energiu všetkým požiadavkám, ktoré má podpro-
gram MEDIA na predkladané projekty a na príslušné náležitosti formulárov.
Neúspech pri posudzovaní žiadostí vyplýva najčastejšie z toho, že spoločnosti
predkladajú svoje žiadosti v časovom strese, na poslednú chvíľu, pričom považujú
podporu z podprogramu MEDIA za doplnkové financovanie. V niektorých prí-
padoch (hlavne v schéme podpory vývoja projektov a pokiaľ sme mali možnosť
do nich nahliadnuť) je príčinou pomerne nízka umelecká kvalita projektov. Schop-
nosť spoločností nájsť si medzinárodných partnerov je rovnako dôležitá ako
konzistentnosť rozpočtu, originalita projektu a jeho detailné prepracovanie.

> V novom programovom období 2014 – 2020 podprogram Kultúra nadväzuje
na predchádzajúci komunitárny program Európskej únie Kultúra, ktorý každo-
ročne podporuje medzinárodné umelecké projekty, analýzy o kultúre či oceňo-
vanie výnimočných umelcov.

Podprogram Kultúra prináša zvýhodnenie žiadateľov v znížení povinného spolu-
financovania projektov z 50 na 40 percent. Základná podporná schéma sa spre-
hľadnila a zostali štyri kategórie:
1. Projekty európskej spolupráce
2. Literárny preklad
3. Európske siete
4. Európske platformy

Z celkového pohľadu vznikom Kreatívnej Európy nedošlo v podprograme Kul-
túra k výraznejším zmenám. Do projektov európskej spolupráce sa naďalej musí
zapojiť minimálne tri až šesť rôznych organizácií z rôznych krajín (podľa konkrét-
nych výziev). Cieľom je okrem medzinárodnej výmeny najmä podporovať umel-
cov v získavaní nových zručností, schopností a odborných znalostí, ktoré pri-
spievajú k posilňovaniu odvetví kultúry vrátane podporovania prispôsobovania sa
digitálnym technológiám, implementácie inovačných prístupov k práci s pub-
likom a nových modelov podnikania.

Výraznú úlohu zohráva v novom programe Kreatívna Európa dôraz na prácu
s publikom. Túto ambíciu si netreba spájať s prispôsobovaním sa masovému
vkusu a znižovaním umeleckej úrovne. Európska komisia sa snaží komunikovať
modernejším jazykom, držať krok s technologickým vývojom a podporovať ino-
vácie v oblasti umenia a kultúry. Pri podprograme Kultúra sa už nehovorí len
o umení, ale aj o kreatívnych priemysloch, nových biznis modeloch a podobne.
Stále však ide o podporu neziskových projektov a organizácií, ktoré sa zaoberajú
umením. A popri tom je tu aj väčší priestor na podporu kreativity v širšom poní-
maní. Naďalej bude podporovaná široká škála umeleckých oblastí a aktivít
(hudba, tanec, literatúra, výtvarné umenie, architektúra, rôzne typy vzdelávania
atď.) a stále so zreteľom na medzinárodnú spoluprácu a komunikatívnosť pro-
jektov v rámci európskeho priestoru.

Kancelária Kultúrny kontaktný bod sa stala súčasťou kancelárie Creative Eu-
rope Desk, pričom úloha ostáva rovnaká – poskytovať všetkým slovenským
spoločnostiam technickú pomoc a poradenstvo pri podávaní žiadostí do Bruselu.
Organizujeme špecifické semináre k implementácii podprogramu Kultúra, ale
venujeme sa aj vzdelávaniu pracovníkov v kultúre v širšom kontexte.

Zuzana Duchová
Creative Europe Desk Slovensko – podprogram Kultúra

> Slovenské subjekty v audiovízii získali v roku 2014 z podprogramu MEDIA pod-
poru v celkovej výške 617 074.- EUR, v rámci siete Europa Cinemas získalo 19
slovenských kín podporu vo výške 91701.- EUR, spolu teda podpora predstavuje
708 775.- EUR. Najvyššie percento podpory smerovalo do distribúcie: 106 300.-
EUR (v roku 2013 50 000.- EUR) bola celková podpora výberovej podpory kin-
odistribúcie, 210 520 .- EUR (v roku 2013 140 193.- EUR) celková výška auto-
matickej podpory kinodistribúcie, ďalej 25 000.- EUR (v roku 2013 45 000.-
EUR) podpora pre festivaly a 145 000.- EUR (v roku 2013 70 000.- EUR) podpora
vývoja jednotlivých projektov. Percentuálna podpora pre distribúciu logicky vyplý-
va z priorít podprogramu MEDIA, v ktorom najväčšia suma finančných prostried-
kov smeruje do distribúcie. Pozitívne čísla sú aj percentá úspešnosti: z celkového
počtu žiadateľov (48) bolo úspešných 31, čiže 64,58 %, z celkového počtu pred-
ložených projektov 90 bolo podporených 50, čo predstavuje 55,56 %.

Konzultačné služby kancelárie Creative Europe Desk Slovensko využili takmer
všetky podporené subjekty, ale iba časť neúspešných žiadateľov (napríklad z pia-
tich projektov, žiadajúcich podporu vývoja videohier, konzultoval iba jeden). Je
teda možné konštatovať, že šance slovenských spoločností uspieť v podprograme
MEDIA stúpajú, ak sa subjekt, žiadajúci podporu, obráti na kanceláriu Creative
Europe Desk.

poDpora slovenskýCh subjektov v rámCi
poDprogramu meDia v roku 2014
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Spoločnosť

VÝZVA: Podpora filmových festivalov EAC/S32/2013

Projekt Suma (EUR)

Anča Fest Anča 25 000,00

S P O L U 708 775,00

VÝZVA: Práca s publikom EAC/S27/2013

VÝZVA: Podpora vývoja jednotlivých projektov EAC/S30/2013

VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EAC/S22/2013

VÝZVA: Automatická podpora kinodistribúcie EAC/S28/2013

Institut dokumentárního filmu (CZ) – slovenským partnerom projektu
je spoločnosť Filmtopia

KineDok 130 254,00

Fool Moon The Websters 60 000,00

Peter Kerekes CENSORS 25 000,00

Wandal Production SchengenStory 30 000,00

Punkchart Films Erik 30 000,00

ASFK Ida 5 300,00

ASFK Walesa, czlowiek z nadziei 5 300,00

Film Europe Deux jours, une nuit 5 300,00

Film Europe Diplomatie 5 300,00

Film Europe Svecenikova djeca 5 300,00

Film Europe Sacro Gra 3 000,00

Film Europe Violette 5 300,00

Film Europe Vi är bäst! 5 300,00

Magic Box Slovakia A Long Way Down 8 700,00

Magic Box Slovakia Hundraaringen som klev ut genom fönstret och försvann 8 700,00

ASFK 20,000 Days on Earth 8 700,00

ASFK Fehér isten 5 300,00

ASFK La Meraviglie 5 300,00

Continental film Miss Julie 5 300,00

Film Europe Amour fou 3 000,00

Film Europe Clouds of Sils Maria 5 300,00

Film Europe Force Majeure 5 300,00

Film Europe Jimmy's Hall 5 300,00

Film Europe Pride 5 300,00

ASFK 40 693,00

Continental film 77 270,00

Film Europe 20 892,00

Garfield Film 13 435,00

ITA agentúra 5 423,00

Magic Box Slovakia 52 807,00

Europa Cinemas 19 kín v rámci siete 91 701,00



> Ako spoluorganizátori podporených projektov budú na európskych projektoch
pracovať aj slovenské inštitúcie: Národné osvetové centrum, OZ Punkt, Literárne
informačné centrum, Hudobné centrum, združenie DIG, Červený nos CLOWN-
DOCTORS a Ars Poetica o.z. Podľa štatistík bola v kategórii projekty menšieho
rozsahu celková úspešnosť 10,98%. Väčšie projekty získalo 28,38 % zo všetkých
podaných žiadostí. Vybrané projekty sa venujú širokému záberu tém a žánrov
umení, vo veľkej miere s presahom ku kreatívnym priemyslom.

Oproti minulému programovému obdobiu došlo k menším zmenám, pod-
porované boli hlavne projekty väčšieho rozsahu s väčším rozpočtom a viac part-
nermi. Táto skutočnosť sa dotkla aj slovenských organizácií, pre ktoré je naj-

väčšou výzvou pri účasti na programe Kreatívna Európa zabezpečiť spolufinan-
covanie, ktoré je podľa jednotlivých výziev vo výške 40 – 50 %. Účasť na programe
do veľkej miery závisí od veľkosti organizácie a príslušnej infraštruktúry. Sloven-
ské organizácie sa do projektov zapájajú v porovnateľnej miere ako susedné kra-
jiny, či krajiny s podobným počtom obyvateľov. V ČR bol podporený jeden projekt
s národným koordinátorom, podobne v Maďarsku, či Portugalsku. Výzvy Európske
siete a Európske platformy sa týkajú úzkeho segmentu veľkých nadnárodných
spoločností, kde zatiaľ slovenské inštitúcie nemajú svoje zastúpenie. Do výzvy
Literárny preklad sa slovenské vydavateľstvá zapojili podobne ako v minulých
rokoch, percento úspešnosti však v poslednej výzve mierne kleslo.
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Spoločnosť

SCHEME: Projekty európskej spolupráce EAC/S16/2013

Kategória 1 – Projekty menšieho rozsahu

Projekt
Počet
partnerov
na projekte

Slovenský
partner
na projekte

Suma podpory pride-
lená slovenskému

partnerovi (EUR)

Celková suma
podpory pridelená

projektu (EUR)

designSUPERMARKET s.r.o. (CZ) European Design Stories 147 946,00

S P O L U 199 642,50 4 606 886,25

Kategória 2 – Projekty väčšieho rozsahu

4 Punkt OZ 18 000,00

CPLJ-93 (FR) Transbook, Children's
Literature On The Move

1 806 572,007 Literárne informačné
centrum

82 000,00

Rote Nasen Clowndoctors
International (AT)

The Faces Behind the Nose –
Promoting Hospital Clowning

536 368,2511 Červený Nos
Clowndoctors

42 382,50

Heinrich Boell Stiftung
Brandenburg e.V. (DE)

The Resilience of Art
in Liquid Crises

200 000,006 Národné osvetové
centrum

35 260,00

International Youth Foundation /
European Union Youth Orchestra (FR)

Towards 2020: Skilling Musi-
cians & Engaging Audiences

1 916 000,009 Hudobné centrum 22 000,00

poDpora slovenskýCh subjektov v rámCi
poDprogramu kultÚra v roku 2014

> Hneď na začiatku roka sme zorganizovali v Bratislave sériu informačných sem-
inárov súvisiacich s aktuálnymi termínmi na predkladanie žiadostí o grant v roku
2014. Infosemináre boli venované vybraným oblastiam podpory v rámci pod-
programu, podmienkam a kritériám predkladaných projektov. Informačné stret-
nutia k podprogramu MEDIA sa uskutočnili nasledovne: 9. január 2014 –
Infoseminár pre kinodistribútorov na tému podpory kinodistribúcie európskych
filmov (automatická a selektívna schéma); 20. januára 2014 sa konal Infose-
minár pre organizátorov filmových festivalov (schéma na podporu filmových
festivalov) a 6. februára 2014 Infoseminár pre producentov v audiovízii (pre-
zentácia schém na podporu vývoja jednotlivých projektov a balíkov projektov,
podporu TV vysielania).
> 14. marca 2014 sme na pôde bratislavskej Filmovej a televíznej fakulty v
spolupráci s Visegrad Film Forum, MFF Cinematik, Film New Europe, VŠMU,
kanceláriami Creative Europe Desk Rakúsko, Maďarsko, Poľsko a s finančnou
podporou Audiovizuálneho fondu organizovali Prezentáciu a verejnú diskusiu
zástupcov stredoeurópskych filmových fondov. Cieľom stretnutia bolo prezen-
tovať zásady a možnosti získania podpory pre filmové projekty, a to najmä v za-
meraní na podmienky pre koprodukčnú spoluprácu; navrhnúť konkrétne riešenia,
ktoré môžu zvýšiť koprodukčný potenciál audiovizuálneho priemyslu v krajinách
V4; navrhnúť konkrétne riešenia, ktoré by viedli k zvýšeniu cirkulácie filmov v rámci
Strednej Európy (V4) a vytvoriť tak priestor pre otvorenú a partnerskú diskusiu
ako platformu na vzájomnú výmenu skúseností a koordináciu aktivít fondov z
Českej republiky, Maďarska, Poľsk a Slovenska. Účastníkmi boli reprezentanti
národných fondov Českej republiky (Eva Tomanová, členka Rady Státního fondu
kinematografie), Maďarska (Péter Miskolczi, riaditeľ pre produkciu Maďarského
národného filmového fondu), Poľska (Joanna Wendorff-Ostergaard, riaditeľka
pre medzinárodné vzťahy Poľského filmového inštitútu) a Slovenska (Martin
Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu). Diskusiu moderovala Markéta
Hodousková z Film New Europe. Prezentácia a diskusia bola určená pre produ-
centov a distributérov audiovizuálnych diel, ale aj pre ďalších profesionálov v au-
diovizuálnom priemysle a študentov vysokých filmových škôl.

prehľaD poDujatí v rámCi poDprogramu
meDia organizovanýCh v roku 2014

Prezentácia a verejná diskusia zástupcov stredoeurópskych filmových fondov
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> Už po siedmykrát sme spoluorganizovali (spolu s Úradom vlády SR, Za-
stúpením Európskej komisie v SR a spoločnosťami Continental film a CINEMAX)
Minifestival európskeho filmu, nazvaný 7x7. 7 európskych filmov, podporených
z Programu MEDIA (Anjelský podiel, Borgman, Kráska a zviera, Len 17, Nepo-
užiteľní, Štvorlístok v službách kráľa a Žena v klietke), bolo premietnutých medzi
6. májom a 16. júnom 2014 v 7 slovenských mestách (Bratislava, Nitra, Žilina,
Banská Bystrica, Poprad, Prešov a Košice). Cieľom prehliadky bolo priniesť di-
vákom kvalitné európske filmy, ocenené na medzinárodných filmových festiva-
loch, jednoducho to najlepšie z aktuálnej európskej filmovej tvorby a preto
dramaturgia minifestivalu zohľadňuje pri výbere geografickú a žánrovú rôznoro-
dosť. Zároveň ide o filmy, ktoré sa ku slovenským divákom dostávajú iba spo-
radicky a komplikovanými cestami, preto bol vstup na všetky predstavenia
zadarmo. V roku 2014 sme zaznamenali výrazný nárast záujmu divákov o túto
prehliadku, celkový počet divákov bol 4053, čo je 12 % nárast oproti roku 2013.
> V spolupráci s európskou sieťou dokumentaristov European Documentary Net-
work (EDN), MFF Cinematik Piešťany a s finančnou podporou Audiovizuálneho
fondu sme organizovali seminár a workshop, zameraný na európske koproduko-
vanie dokumentárnych filmov pod názvom Koprodukovanie dokumentárnych
filmov v Európe V., ktorý sa uskutočnil 9. a 10. septembra 2014 v piešťanskom
Kursalone počas 9. ročníka MFF Cinematik Piešťany. Obsahovo, na základe odo-
zvy účastníkov nastal posun smerom k tvorbe narácie v dokumentárnom filme.
Formálna štruktúra podujatia zostala nezmenená. Prvý deň (9. septembra) sa
konal seminár. Začal sa prednáškou Ove Risho/j Jensena z (EDN) na tému hľada-
nia medzinárodného finančného partnera pre dokumentárny projekt. Neskôr v
bloku zodpovedná dramaturgička z HBO Europe, Hanka Kasteličová, predstavila
dokumentárny profil kanálu, porozprávala o práci s nezávislými producentmi, aj
o tom, aké druhy dokumentov HBO hľadá. Zároveň odprezentovala ukážky z
úspešných dokumentov produkovaných HBO. Po obedňajšej pauze sa v kine
Fontána konala projekcia filmu Return to Homs (r. Talal Derki; SY/DE, 2013),
súčasti prípadovej štúdie. Záverom seminára bol masterclass s nemeckou stri-
hačkou Annou Fabini o jej práci na spomínanom filme. Druhý deň, 10. septem-
bra sa konal skupinový workshop, kde vybrané tímy zo Slovenska, Českej
republiky, Maďarska a Litvy mali možnosť počas celodenného workshopu konzul-
tovať svoje projekty s lektormi.
> Spoluorganizovali sme taktiež seminár a workshop pod názvom Právo du-
ševného vlastníctva v audiovízii I. a II., ktoré sa uskutočnili v termínoch 10.
novembra 2014 (počas MFF Bratislava) a 10. decembra 2014 v Bratislave.
Hlavným organizátorom bola spoločnosť Ingenium Slovakia. Podujatia boli
určené najmä producentom, filmárom a iným osobám ktoré sú zodpovedné za ri-
adne vysporiadanie práv duševného vlastníctva a uzatváranie zmlúv pri tvorbe
filmu. Podujatia boli ďalej zacielené na tých, ktorí sa tvorivo podieľajú na vzniku
filmu (režiséri scenáristi atď.), hercov ale aj študentov vysokých a stredných ume-
leckých škôl. Seminár bol zameraný najmä na získanie teoretických znalostí z vy-
braných oblastí práva duševného vlastníctva, workshop zas na praktické aspekty
za účelom nadobudnutia zručností využiteľných v praxi.

> CED Slovensko organizuje v priebehu roka aj konferencie, ktoré sú spojené s
propagáciou medzinárodnej kultúrnej spolupráce, prezentáciou úspešných pro-
jektov, spolupracuje s inými subjektmi pri príprave spoločných podujatí, využí-
vajúc synergie publika a záujmov, snaží sa spolu budovať a vzdelávať kultúrny
sektor.
> 25. apríla 2014 sa v bratislavskej galérii Nedbalka uskutočnilo stretnutie
osobností kultúrneho, vedeckého a spoločenského života na tému “Nový príbeh
pre Európu”. K definícii tohto príbehu si prizval predseda Európskej komisie José
Manuel Barosso tím dvadsiatich umelcov, spisovateľov, filozofov, kultúrnych ma-
nažérov a kreatívcov. Ako člen tohto zoskupenia sa bratislavskej debaty na túto
tému zúčastnil český ekonóm Tomáš Sedláček. Hostiteľ Dušan Chrenek, vedúci
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku prizval do diskusie aj podpredsedu
Európskej komisie Maroša Šefčoviča a analytika Pavla Demeša. Cieľom stretnu-
tia bolo v aj v kontexte 10. výročia vstupu Slovenska do EÚ hľadať spôsoby ako
posilniť a zatraktívniť európsky projekt aj z iného pohľadu. Výsledkom tejto pra-
covnej skupiny bola na konci roka publikácia vydaná Európskou komisiou, The
Mind and Body of Europe: A New Narrative.
> 13. júna 2014 sme sa spolu s odborníkmi, umelcami, aktivistami, marketérmi
či teoretikmi stretli na konferencii Od inšpirácie k manipulácii v Múzeu dopravy
a prediskutovali vplyvy a silu umenia a kreativity. Tvoria umelci len sami pre seba
alebo má ich činnosť aj širší spoločenský dopad? Je potrebné umenie vysvetľo-
vať, približovať a sprostredkovať? Prebrali sme rôzne možnosti oslovovania pub-

Od inšpirácie k manipulácii

Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe V

lika a teoretické výzvy, ktoré sme mali možnosť overiť v praxi na večernom
sprievodnom programe. Práca s publikom a jeho vzdelávanie je jednou z priorít
Európskej komisie pre nový komunitárny program Kreatívna Európa na roky 2014
– 2020. V tomto programovom období bude kladený väčší dôraz na propagáciu
a výsledky podporených európskych projektov. Zaujímavé inšpirácie a praktické
možnosti odprezentovali v panelovej diskusii moderovanej Bohdanom Smieškom
z PDCS, zástupcovia zo slovenskej a českej scény – výtvarník Roman Týc, diva-
delníci Zuzana Psotková, Peter Gonda a filmový dramaturg Rastislav Steranka.
Keďže experiment by nemal ostať iba pri hovorenom slove a teórii, pre
návštevníkov odbornej konferencie sme pripravili aj večerný sprievodný program,
ktorý sa začal na bratislavskej Hlavnej stanici umeleckými intervenciami, nasle-
doval prechádzkou po štvrti a pokračoval v kultúrnom centre A4 experimentál-
nym koncertom pražskej tvorivej jednotky Lunchmeat.
> V októbri 2014 sme sa ako partner zúčastnili série troch diskusií pod
spoločným názvom Mesto ako politikum (14., 22. a 28. október 2014) o správe
vecí verejných venovaných verejnému priestoru (Verejný priestor (ne)samozre-
jmý?); kultúrnej politike mesta (Kultúra (ne)potrebná?) a otvorenému spravo-
vaniu mesta (Ako (ne)spravovať mesto?). Kto má právo na mesto? Je existencia
mestského verejného priestoru v ohrození? Kto vytvára kultúrny život mesta, za čo
a pre koho? Aká je rola regionálnej či miestnej samosprávy v oblasti podpory
živej kultúry a umenia? Kto má iniciovať vznik nástrojov, ktoré povedú k vytvore-
niu priaznivejších podmienok pre ďalší rozvoj občianskych kultúrnych aktivít, ume-
leckej tvorby či kreatívneho priemyslu na úrovni mesta? Aj tieto otázky kládli
organizátori, ktorými boli združenie Local Act a A4 – priestor pre súčasnú kultúru.
Diskusií moderovaných Bohdanom Smieškom (Local Act, PDCS) sa zúčastnili
sociologička Slavomíra Ferenčuhová, architekt Martin Jančok, aktivista Peter Vit-
tek, filozof Martin Škabraha, odborníci zo Slovenska a Českej republiky zaober-
ajúci sa profesionálne kultúrou a kultúrnou politikou – Darina Kárová, Monika
Šimková, David Kašpar, Michal Hladký a kandidáti na funkciu primátora mesta
Bratislava.

prehľaD poDujatí v rámCi poDprogram
kultÚra organizovanýCh v roku 2014



> Ďalším partnerským projektom kancelárie CED Slovakia bola v roku 2014
spolupráca na sérii vzdelávacích workshopov Kulturisti pre silnejšiu kultúru
(29. október, 26. november a 17. december 2014) pre mladých kultúrnych
manažérov, ktoré realizoval Mladý pes, n. o. Projekt Kulturisti vznikol na základe
potreby zdieľať problémy a radiť sa o nich z oblasti kultúrneho manažmentu
realizáciou stretnutí mladých profesionálov, ktorí v neformálnej atmosfére a
neanonymnom prostredí diskutujú na vopred zvolenú tému. Do diskusie je pri-
zvaný vždy hosť, ktorý sa téme venuje na profesionálnej úrovni.

> V rámci jednej zo schém Programu Kreatívna Európa – podprogram MEDIA,
Podpory sietí kín je už pravidelne podporovaná európska sieť kín Europa Cine-
mas, ktorej členmi je aj 19 slovenských kín. Europa Cinemas je združenie na pod-
poru kín s dôrazom na európsku kinematografiu. Každoročne udeľuje ocenenia
v troch kategóriách: najlepšia dramaturgia, najlepšie aktivity pre mladé publikum
a najlepší prevádzkovateľ. Cenu za najlepšiu dramaturgiu získalo Kino Lumière
spolu s najstarším bratislavským kinom Mladosť (jeho digitalizácu finančne pod-
poril Program MEDIA), ktoré vlani oslávilo storočnicu. V súvislosti s týmto oce-
nením zástupcovia Europa Cinemas uvádzajú, že „cenu za najlepšiu dramaturgiu
získali spoločne dve artové kiná v hlavnom meste Slovenska, v krajine, kde ame-
rické filmy prilákali do kín takmer 80 percent všetkých divákov. Obe kiná majú
svoju unikátnu históriu a identitu a určujú kultúrny štandard.“ O ocenení rozhodla
odborná porota v roku 2014 za dramaturgiu predchádzajúceho roka. Vyberala
z 1182 kín s 3194 sálami zo 69 krajín sveta, ktoré spoločnosť Europa Cinemas
v súčasnosti združuje. „Europa Cinemas je najreprezentatívnejšie združenie kín
v Európe, preto je pre mňa táto cena veľmi významná. Slovensko je v Europa Cine-
mas zastúpené aj sieťou Cinemaxov a mňa veľmi teší, že cenu u nás získavajú
práve kamenné kiná. Je to ocenenie za to, čo sa nám v ostatnom období v Kine
Lumière podarilo dosiahnuť z hľadiska skladby programu i vybudovaného okruhu
divákov, ktorí si naše kino osvojili a majú k nemu úprimný vzťah. Táto cena nás
zaväzuje, rovnako ako každoročný nárast divákov,“ hovorí Peter Dubecký, gene-
rálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu, ktorý prevádzkuje Kino Lumière.

> MEDIA Desk Slovensko od roku 2004, ako jediná zo všetkých kancelárií pro-
gramu MEDIA v Európe, vydáva podrobnú správu o národnom audiovizuálnom
priestore. V máji vydala už po ôsmykrát Správu o stave slovenskej audiovízie, ten-
tokrát za rok 2013. Text Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2013 kom-
piloval renomovaný filmový publicista Miroslav Ulman, redaktormi sú Vladimír
Štric a Rastislav Steranka. Správa obsahuje komplexný prehľad slovenskej au-
diovízie v uplynulom roku zoradený do 16 kapitol: Legislatíva, Filmové školstvo,
Filmová produkcia, Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, Eurimages, Kino-
distribúcia, Videodistribúcia, Kiná, Filmové kluby, Domáce festivaly a prehliadky,
Ocenenia slovenských filmov a tvorcov na Slovensku, Ocenenia slovenských fil-
mov a tvorcov v zahraničí, Slovenský filmový ústav a Televízia.
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Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2013

správa o stave slovenskej auDiovízie
v roku 2013

prestížna Cena europa Cinemas pre Dve
bratislavské artkiná

Mesto ako politikum

Cena Europa Cinemas



> Výzva EACEA/27/2014 Automatická podpora kinodistribúcie, je určená
distribútorom a slúži na ďalšie investovanie na základe návštevnosti, a tiež na
nadväzovanie vzťahov medzi producentmi a distribútormi. Uzávierka fázy
generovania: 30. apríl 2015.

> Výzva EACEA/23/2014 Výberová podpora kinodistribúcie slúži na pod-
poru distribúcie nenárodných európskych filmov, predložených ako súčasť prí-
pustného zoskupenia distributérov (minimálne 7), ktoré koordinuje obchodný
zástupca (sales agent) filmu. 2. uzávierka: 2. júl 2015.

> Výzva EAC/S28/2013 Automatická podpora kinodistribúcie, je určená
distribútorom a slúži na ďalšie investovanie na základe návštevnosti, a tiež na
nadväzovanie vzťahov medzi producentmi a distribútormi. Uzávierka fázy
reinvestovania: 31. júl 2015.

> Výzva EACEA 46/2014 Literárny preklad je určená pre vydavateľstvá.
Uzávierka: 4. február 2015.

> Výzva EACEA 47/2014 Európske platformy je určená sieťam partnerských
organizácií za účelom podpory nových talentov. Uzávierka: 25. február 2015.

> Výzva Projekty európskej spolupráce kategória 1 a 2 je určená pre siete
partnerských organizácií, ktoré sa venujú medzinárodným kultúrnym projektom
vo všetkých oblastiach. Uzávierka: 7. október 2015.
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> Výzva EACEA/29/2014 Podpora televízneho vysielania európskych
audiovizuálnych diel (TV Programming) je určená na posilnenie spolupráce
medzi producentmi a distribútormi a producentmi a televíziami. Zmyslom pod-
pory je povzbudiť produkčné spoločnosti produkovať diela (hrané, dokumen-
tárne, animované) pre najmenej 3 televízie, vysielajúce v krajinách, ktoré sú
súčasťou podprogramu MEDIA a patria do rôznych jazykových zón.
Uzávierky: 13. január a 28. máj 2015.

> Výzva EACEA/17/2014, Vývoj projektov – Jednotlivé projekty, je určená
na podporu vývoja projektov hraných, tvorivých dokumentárnych a animova-
ných filmov. Uzávierky: 15. január a 16. apríl 2015.

> Výzva EACEA/29/2014 Podpora prístupu na trh – Single Action, je
určená na podporu odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charak-
teru (audiovizuálne trhy), používania on-line nástrojov a spoločných európ-
skych propagačných činností. Uzávierka: 22. január 2015.

> Výzva EACEA/18/2014 Podpora vývoja projektov – balíky projekty, je
určená na podporu vývoja balíkov projektov (3 až 5 projektov) hraných, tvori-
vých dokumentárnych a animovaných filmov. Uzávierka: 5. február 2015.

> Výzva EACEA/43/2014 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
je určená koprodukčným fondom, ktorých hlavnou činnosťou je podpora
medzinárodných koprodukcií. Uzávierka: 12. marec 2015.

> Výzva EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom slúži na podporu získa-
vania publika ako prostriedku na podnecovanie záujmu o európske audiovi-
zuálne diela a na zlepšovanie prístupu k nim, najmä prostredníctvom propa-
gácie, podujatí, filmovej gramotnosti a festivalov. Uzávierka: 26. marec 2015.

> Výzva EACEA/06/2015, Vývoj videohier slúži na podporu vývoja európ-
skych videohier s naratívnou štruktúrou bez ohľadu na platformu alebo pred-
pokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na
komerčné využitie. Uzávierka: 26. marec 2015.

výzvy a uzávierky poDprogramu meDia
v roku 2015

výzvy a uzávierky poDprogramu kultÚra
v roku 2015



Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2015

Vydáva: Slovenský filmový ústav – kancelária Creative Europe Desk Slovensko
Texty: Vladimír Štric, Zuzana Duchová, Zuzana Ivašková, Rastislav Steranka,

tlačová správa SFÚ
Redakcia: Vladimír Štric, Rastislav Steranka
Foto: archív CED Slovensko, ASFK, archív SFÚ, Európa Cinemas, Film Europe,

Fool Moon, Alexandra Jitariuc, MFF Cinematik
Grafická úprava: Stanislav Stankoci
Tlač: Dolis, s.r.o
Náklad: 400 ks
Texty neprešli jazykovou úpravou

Kontakt: Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32 (pre korešpondenciu)
Grösslingová 45 (pre osobnú návštevu)
811 09 Bratislava
tel.: +421 2 52 636 935
www.cedslovakia.eu

Vladimír Štric, vedúci kancelárie Creative Europe Desk Slovensko
vladimir.stric@cedslovakia.sk, +421 907 702 091 (Podprogram MEDIA)

Zuzana Duchová
zuzana.duchova@cedslovakia.sk, Tel.: +421 907 467 598 (Podprogram Kultúra)

Informačný bulletIn kancelárIe Creative europe Desk slovensko 2015

8

Vi Nr bNst! (r. L. Moodysson; SE, DK; 2013) – výberová podpora kinodistribúcie – Film Europe


