
 
 
 
 
 



Aké sú hlavné zmeny ? 

 

Zmena v zmluvnom vzťahu : 

- Kaskádový grant pre predajcu práv (namiesto 
zmlúv s každým distribútorom) 

- Nové kvalitatívne výberové kritériá pre celé 
zoskupenie 

- Očakávaný efekt : zníženie administratívnej 
náročnosti 



Aké sú hlavné zmeny ? 

- Predajcovia práv dostanú finančnú podporu za 
ich koordinačnú prácu a propagáciu projektu 

- Distribútori dostanú finančnú podporu na ich 
národnú distribúciu. V zmluve budú 
vystupovať ako „tretia strana“. 

- Prístupné diela : nenárodné európske filmy  

    s rozpočtom do 15 mil EUR. 



Časový harmonogram 

Fázy Termíny 

Publikovanie výzvy október 2018 

Uzávierky podania žiadosti 8. január 2019 do 12.00                         
4.jún 2019 do 12.00                                              

Hodnotiace obdobie január 2019 – máj 2019 

Informovanie žiadateľov jún 2019 

Podpis zmluvy júl 2019 

Obdobie oprávnených nákladov Termín podpisu zmluvy* 

Oprávnené čerpanie nákladov 18 mesiacov od podpisu zmluvy 

Celkový rozpočet je 9,85 mil. EUR 
Maximálne 25 % z rozpočtu pre filmy s rozpočtom nad 10 mil. EUR 
* Obdobie oprávnených nákladov sa môže začať už termínom podania žiadosti, 
ak ste túto možnosť označili v eForm 



Kritéria pre žiadateľa 

 

Pre predajcu práv : 

- Skúsenosti : predaj minimálne 3 filmov do 5 teritórií 
po dobu 3 rokov pred podaním žiadosti 

- Filmové licencie získané pre najmenej 15 krajín 
MEDIA 

- V zoskupení minimálne 7 distribútorov 

- Z nich najmenej 2 musia byť z malých krajín, 
najmenej 3 z veľkých a stredných krajín 



Hodnotiace kritériá 

 1. Adekvátnosť a európska pridaná hodnota   30 bodov       
(partnerstvo, stratégia európskej koordinácie, linky na ďalšie 
platformy,spolupráca s producentmi)                       

2. Kvalita obsahu a aktivít    45 bodov             
Potenciál filmu, kvalita distribučnej marketingovej stratégie, 
efektivita nákladov 

3. Komunikácia a diseminácia    15 bodov   
Ďalšie rozširovania distribúcie,stratégia ohľadne online platforiem, 
ďalšie teritóriá 

4. Koordinácia      10 bodov 
Metodológia monitorovania koordinácie 

      

 



Obdobie prípustných nákladov 

- Náklady sa môžu začať buď dňom podpísania grantu, 
alebo dňom podania žiadosti (označiť vo formulári) 

- 18 mesiacov po začatí akcie 

- Začiatok distribúcie (release) 

1. uzávierka (8. január 2019)– medzi 1. aprílom 2019 a 
1. októbrom 2020 

2. uzávierka (4. jún 2019) – medzi 1. októbrom 2019 a 
1. aprílom 2021 



Princípy podpory 

- Systém založený na rozpočte (už nie jednotné 
sumy) 

- Maximálne 50 % oprávnených nákladov na 
distribúciu na každé teritórium 

- Maximálna podpora pre malé krajiny 
(Slovensko)         10 000.- EUR 



Princípy podpory 

-    Žiadateľ musí uviesť distribútorov v žiadosti 
(zmluvy) 

- Maximálne 10 % z rozpočtu musí byť rezerva 
pre teritóriá, kde ešte nie je distribútor 

- Noví distribútori potvrdení pred skončením 
hodnotiaceho procesu 
 

 



Oprávnené náklady 

- Kapitola 1  Koordinačné náklady 

- Podkapitoly  

- 1.1. náklady na štáb 

- 1.2. propagačné a reklamné náklady žiadateľa 

- 1.3. ďalšie náklady koordinátora (analýza dát, audit, finančné 
náklady) 

- Kapitola 2  Propagačné a distribučné náklady distribútorov 

- Nepriame náklady (administratívne) maximálne 7 %                   
z kapitoly 1 

 



Monitorovanie / Platby 

 

- Prvá splátka 30 % 

- Prvá medzisplátka 30 % na základe reálnych 
nákladov 

- Druhá medzisplátka 30 %  na základe reálnych 
nákladov 

- Záverečná splátka 10 % po záverečnej správe 

- To umožní vyplatiť podporu distribútorom,ktorí 
už začali distribúciu a podali správu o výsledkoch 



Monitorovanie  

- Podpora pre distribútorov je maximálne 50 % 
z reálnych distribučných nákladov (P&A) 

- V prípade zrušenia distribúcie je podpora        
0.- EUR 

- Transfer grantu medzi distribútormi nie je 
dovolený 



Ďalšie záväzky distribútora – vizibilita 
programu MEDIA 

 

• Distribútor je povinný uvádzať logo MEDIA a 
záväzný text na všetkých tlačených a 
propagačných materiáloch k filmu a na hlavnej 
webovej stránke  

• Animované logo na vlastnom videomateriáli    
k filmu 



Komunikácia 

 

 

• V prípade ďalších otázok kontaktujte 

     

    Creative Europe Desk Slovensko 
media@cedslovakia.eu  

mailto:media@cedslovakia.eu

