
Obsahový blok

Webinár, 1. 7. 2021

Creative Europe Desk Slovensko



Celkový rozpočet programu Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027 je 2,44 miliardy EUR, 

čo predstavuje 63 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. Pre podprogram MEDIA je určených 1,427 miliardy EUR.

Schéma podpory je rozdelená do troch skupín:

Content cluster / Obsah Vývoj a produkcia audiovizuálnych projektov

Bussiness cluster / Podnikanie Tréning, prístup na trh, distribúcia, obchodní zástupcovia, 

inovatívne nástroje a obchodné modely

Audience cluster / Publikum Siete kín, festivaly, VOD, selektívna distribúcia, 

titulkovanie kultúrneho obsahu, vývoj publika a filmová 

výchova
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Vývoj európskych balíkov 
a minibalíkov projektov

Zníženie rizika, investovanie do talentu a tvorivosti a podpora rastu



• Vývoj animovaných, dokumentárnych alebo hraných projektov

• Vysoká umelecká hodnota a kultúrna rozmanitosť 

• Medzinárodný potenciál 

• Predpoklady komerčnej distribúcie: kinodistribúcia, TV vysielanie alebo 

distribúcia na digitálnych platformách (alebo multi-platformy)

• Do balíka je možné nepovinne pridať: vývoj a produkciu krátkeho 

filmu začínajúceho sľubného režiséra

Balíky a minibalíky: Financované aktivity



Balíky projektov Minibalíky projektov

POČET PROJEKTOV 3 až 5 + nepovinný krátky film 2 až 3 + nepovinný krátky film

PRÍSTUP Otvorené všetkým MEDIA krajinám Krajiny s nízkou audiovizuálnou

kapacitou (vrátane SR)

PREDCH. SKÚSENOSTI 2 referenčné diela 1 referenčné dielo

ROZPOČET 15 097 288 4 000 000

DEADLINE 25 august 12 august

Balíky vs. minibalíky



• Nezávislé európske audiovizuálne produkčné spoločnosti

• Skúsenosť s medzinárodnou komerčnou distribúciou svojich diel

 Iba žiadosti jednotlivých žiadateľov (i.e. mono-beneficiary)

 Iba jedna žiadosť a žiadateľ (koordinátor) pre balíky, minibalíky, alebo vývoj 

koprodukciíent (žiadateľ ale môže byť partnerom v co-development)

 Žiadatelia, ktorí dostali podporu vývoja balíka projektov v minulom roku, 

nemôžu žiadať

Balíky a minibalíky: Oprávnení žiadatelia



• Nezávislé: spoločnosť nesmie mať väčšinovú kontrolu zo strany 

poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych služieb 

• Väčšinová kontrola: viac ako 25% podiel

• Spoločnosť podnikajúca v audiovízii: hlavnou činnosťou sú aktivity 

súvisiace s audiovizuálnou produkciou

Balíky a minibalíky: Oprávnení žiadatelia



• Producent musí mať sídlo 

• Balíky: v jednej z krajín MEDIA 

• Minibalíky: v jednej z krajín MEDIA s nízkou audiovizuálnou 

kapacitou (vrátane SR)

• Spoločnosť musí byť majoritne vlastnená občanmi z krajín 

MEDIA 

Balíky a minibalíky: Oprávnení žiadatelia



• Spoločnosti, ktoré preukážu skúsenosť s produkciou 

medzinárodne distribuovaného diela od roku 2014 :

• vyprodukovali 1 dielo (pre Minibalíky) / 2 diela(pre Balíky):

Diela môžu byť animované, hrané alebo dokumentárne (jednotlivé 

alebo série) majú min. 24 minút (nelineárne formáty nemajú minim. 

dĺžku) 

Boli hrané v kine, TV alebo na digitálnej platforme v najmenej 3 

krajinách iných ako krajina pôvodu (3 rôzne TV)

Distribúcia bola komerčnej povahy (festivaly sa nerátajú)

Balíky a minibalíky: Oprávnení žiadatelia



• Spoločnosť bola v prípade predchádzajúceho diela

Jediným producentom

Majoritným koproducentom (finančný plán) 

CEO spoločnosti alebo hlavný akcionár má potrebnú skúsenosť 

(titulok v predchádzajúcom diele)

Balíky a minibalíky: Oprávnení žiadatelia



• Referenčné dielo/a musí byť súčasťou MEDIA Databázy

(rovnako ako diela, na ktoré je požadované financovanie)

• Ak je referenčné dielo/a neprípustné = celá žiadosť je 

neprípustná (žiadne ďalsie diela sa neberú do úvahy)

• Informácie uvedené v databáze MEDIA musia byť správne a 

dôkaz musí byť k dispozícii na požiadanie (dôsledky v prípade 

nepravdivých vyhlásení – pozri vylúčenie)

Balíky a minibalíky: Oprávnení žiadatelia



• Vývoj: 
• Balíky: min. 3 a max. 5 prípustných diel

• Minibalíky: min. 2 a max. 3 prípustné diela

• Prípustné diela: Animované, dokumentárne alebo hrané (jednotlivé alebo 

seriály) na komerčné využitie

• Seriály so spoločnou distribučnou a marketingovou stratégiou majú byť 

predkladané ako seriály. Hlavné nakrúcanie sa smie začať minimálne 10 

mesiacov po deadline

Balíky a minibalíky: Prípustné aktivity

Kino TV/dig. platforma Interaktívne, nelineárne projekty

ANIMOVANÉ

Min. 60 min

Min. 24 min

Žiadne minimumDOKUMENTÁRNE Min. 50 min

HRANÉ Min. 90 min



• NEPOVINNÉ: Vývoj a produkcia krátkeho filmu

• Krátke animované, dokumentárne alebo hrané s max. 20 minútami (jednotlivé, seriály 

alebo krátky formát)

• Režisér musí byť začínajúci talent s určitou skúsenosťou, ktorý ešte doteraz nerealizoval 

prvé komerčné dielo vhodné pre podporu

• Prvý deň nakrúcania: po deadline výzvy

Balíky a minibalíky: Prípustné aktivity



• Žiadateľ musí väčšinovo vlastniť práva (na scenár, adaptáciu) ku 

predkladaným projektom (podpísané zmluvy). V prípade Vývoja 

koprodukčných projektov je prípustné rovnocenné rozdelenie 

práv.

• Trvanie projektu: zvyčajne nie dlhšie ako 36 mesiacov (predĺženie 

je možné, ak je to odôvodnené a vyžiadané prostredníctvom 

zmeny a doplnenia)

• Žiadatelia budú musieť uviesť lehotu v časti A + časti B formulára žiadosti

Balíky a minibalíky: Prípustné aktivity



• Výška dotácie na projekt závisí od žánru a pri hraných od veľkosti 

(výšky celkového rozpočtu)

• Maximálny EU grant = súhrn jednorazových súm, ktoré sa 

vzťahujú na jednotlivé projekty zahrnuté v žiadosti

• Prefinancovanie: 70%, ak žiadateľ spĺňa všetky finančné 

podmienky

Balíky a minibalíky: Financovanie



Krátky film: EUR 10 000

Balíky a minibalíky: Financovanie

Formát Určený rozpočet animované dokumenty hrané

jednotlivé
≤ 5 mil

EUR 55 000 EUR 30 000
EUR 45 000

> 5 mil EUR 60 000

Seriály

≤ 5 mil

EUR 60 000 EUR 35 000

EUR 55 000

> 5 mil a ≤ 20 mil EUR 75 000

> 20 mil EUR 100 000



• Veľmi podobné kritériá na hodnotenie žiadostí, ale sú usporiadané 

odlišne a stručnejšie

1. Význam (35 bodov)

2. Kvalita obsahu a aktivít (30 bodov)

3. Manažment projektu (20 bodov)

4. Šírenie / Distribúcia (15 bodov)

• min. počet bodov na získanie grantu: 70/100

• Nové prierezové priority v oblasti ekológie a rozmanitosti

• Marketing: zamerať sa na stratégiu oslovenia publika už v 

počiatočnom štádiu

Balíky a minibalíky: Hodnotenie



1. Význam (35 bodov)

a) Relevantnosť a pridaná hodnota predkladaného balíka projektov pri 

zlepšení postavenia spoločnosti na európskom a medzinárodnom 

trhu vo vzťahu ku: (15 bodov)

• Koprodukčnému dosahu

• Získavaniu medzinárodných partnerstiev z krajín s rozličnou 

audiovizuálnou

• Viditeľnosti na hlavných filmových festivaloch a trhoch 

• Zvýšeniu obratu spoločnosti

• Zvýšeniu kapacity, ambíciu vyvíjať viac a väčších projektov

Balíky a minibalíky: Hodnotiace kritériá



b) Schopnosť spoločnosti prispôsobiť sa konkurenčnému a meniacemu sa 

audiovizuálnemu prostrediu tým, že bude inovatívna vo svojich 

aktivitách, pokiaľ ide o žánre, formáty, platformy, rozvíjajúce sa talenty 

alebo nové územia (10 bodov)

c) Primeranosť predložených stratégií na zabezpečenie udržateľnejšieho a 

ekologickejšieho priemyslu (5 bodov)

d) Primeranosť stratégií na zabezpečenie rodovej rovnováhy, začlenenia, 

rozmanitosti a reprezentatívnosti buď v projekte/obsahu, alebo v 

spôsobe riadenia činností (5 bodov)

Balíky a minibalíky: Hodnotiace kritériá



2. Kvalita obsahu a aktivít (30 bodov)

a) Kvalita a tvorivý potenciál diel v balíku projektov (15 bodov)

Sila a osobitosť myšlienky/predmetu/zamerania projektu a dramatického 

potenciálu

- Kvalita písania, naratívne voľby, vývoj charakteru a svet príbehu

- Tvorivý potenciál/kvalita vizuálneho prístupu umeleckého diela

Balíky a minibalíky: Hodnotiace kritériá



b) Potenciál osloviť publikum na európskej a medzinárodnej úrovni (15 

bodov)

• Nadnárodný potenciál, a to aj pre online publikum, koncepciu/predmet 

predmet

• Potenciál diel prekročiť hranice s prihliadnutím na:

 Tvorivý tím

 Plánované obsadenie alebo medzinárodné ambície, pokiaľ ide o 

herecké obsadenie

 Stratégia spolupráce so zahraničnými partnermi

Balíky a minibalíky: Hodnotiace kritériá



3. Manažment projektu (20 bodov)

a) Kvalita stratégie vývoja: Primeranosť plánu vývoja, harmonogramu a 

rozpočtu vzhľadom na potreby diela (10 bodov)

b) Kvalita finančnej stratégie: (10 bodov)

• Primeranosť produkčných nákladov každého projektu vzhľadom na 

rozpočet

• Primeranosť finančnej stratégie

 v porovnaní s odhadovanými produkčnými nákladmi so zreteľom na 

zvolenie vhodných potenciálnych finančných partnerov a území

 z hľadiska rôznorodosti predpokladaných zdrojov financovania

Balíky a minibalíky: Hodnotiace kritériá



4. Šírenie / distribúcia (15 bodov)

a) Marketingová stratégia, ktorá umožňuje osloviť publikum v počiatočnom 

štádiu. To zahŕňa vymedzenie „unique selling points“, cieľových trhov, 

inovatívnych nástrojov marketingu a zapojenia publika, propagačných 

činností (5 bodov)

b) Relevantnosť európskej a medzinárodnej distribučnej stratégie, pokiaľ 

ide o: (10 bodov)

• Identifikovanie diváckej cieľovej skupiny

• Predpokladané distribučné metódy

• Distribučných partnerov (dohodnutých a plánovaných)

• povedomie o trhoch, európska/medzinárodná vízia

• relevantnosť výberu území

Balíky a minibalíky: Hodnotiace kritériá



• Každá žiadosť musí pozostávať: 

• Časť A: Administratívne informácie 

• Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť 

hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov

• Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 

• PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú 

prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich 

filmov a diel predložených na financovanie

• Povinné prílohy (stiahnuté spolu s časťou B)

Balíky a minibalíky: Ako podať žiadosť



• Povinné prílohy:

Kalkulačka fix. súm: vypočíta maximálny grant EÚ na základe projektov 

zahrnutých v žiadosti (povinný formulár)

Kreatívny materiál ku projektom predloženým na financovanie (povinný

formulár)

Doklad o vlastníctve práv ku dielam (vrátane práv na adaptáciu) pre 

všetky projekty v žiadosti

Podporné dokumenty dokladajúce koprodukciu, distribúciu, zdroje 

financovania ku všetkým projektom v žiadosti 

Vyhlásenie o vlastníctve a kontrole: rozdelenie podielov (povinný

formulár)

Balíky a minibalíky: Ako podať žiadosť



• Časť B: Správne vymedzenie pracovných balíkov a výstupov je 

kľúčovým prvkom na získanie grantu EÚ v plnej výške

• Pracovný balík / Work Package: 1 na každý projekt (napríklad 4 

projekty + 1 krátky film = 5 WP)

• Výstupy: aktualizované kreatívne, finančné a marketingové 

materiály

• Čiastkové a konečné výstupy budú:

• Realizované cez Portal Grant Management System

• Zohľadnené v prílohe 1 k Dohode o grante

• Výstupy sa budú musieť predkladať počas trvania projektu

Balíky a minibalíky: Ako podať žiadosť



• Výstupy:

• Žiadatelia musia byť realistickí: zníženie grantu EÚ v prípade čiastočného 

plnenia (v prípade potreby je možné požiadať o zmenu a doplnenie)

• Odporúčané výstupy:

Aktualizované informácie o vývoji

Aktualizácia prieskumných prác k dielu, získaný vizuálny materiál

Aktualizácia kľúčových umeleckých pozícií štáb/herci

Aktualizovaný finančný plán, rozpočet a harmonogram 

Aktualizovaná distribučná a marketingová stratégia

Link na hotové dielo, ak je dokončené

Balíky a minibalíky: Ako podať žiadosť



Vývoj európskych koprodukčných projektov

Cieľom je európska pridaná hodnota 

podporou vývoja koprodukčných projektov



• Podpora spolupráce medzi európskymi produkčnými 

spoločnosťami, ktoré vyvíjajú diela so silným medzinárodným 

diváckym potenciálom 

• Vývoj jednotlivých animovaných, dokumentárnych a hraných 

filmov pri ktorých sa snúbi

• Vysoká umelecká hodnota a kultúrna rozmanitosť 

• Medzinárodný potenciál exploatácie

• Predpoklady komerčnej distribúcie: kinodistribúcia, TV vysielanie alebo 

distribúcia na dig. platformách (alebo multi-platformy)

Koprodukcie: Ciele – financované aktivity



• Projekt musí: 

• Byť koprodukovaný minimálne 2 európskymi nezávislými 

produkčnými spoločnosťami

• Mať podpísanú koprodukčnú zmluvu, ktorá špecifikuje  

rozdelenie úloh a spoluprácu v kreatívnych aspektoch 

Koprodukcie: Financované aktivity



• Deadline: 17 november 2021

• Výsledky: máj 2022

• Rozpočet: 5 mil.

• Trvanie projektu: 30 mesiacov (predĺženia su možné, ak je to 

odôvodnené a po zmene a doplnení)

Koprodukcie: Časový harmonogram a 
rozpočet



• Nezávislé európske audiovizuálne produkčné spoločnosti

Konzorcium (multi-beneficiary): 

 Vedúci projektu (koordinátor) a minimálne 1 oprávnený partner

 Minimálne 2 spoločnosti, ktoré majú sídlo v aspoň dvoch krajinách MEDIA

 Nemôžu byť pridruženými subjektmi 

 Koordinátor môže podať len 1 žiadosť buď na Balík, Minibalík alebo Vývoj 

koprodukcií (je prípustné aby bol partner v co-development)

Koprodukcie: Oprávnení žiadatelia



• Rovnaká definícia spoločnosti ako v rámci balíkov projektov

• Nezávislé európske audiovizuálne produkčné spoločnosti

• Skúsenosť s medzinárodnou komerčnou distribúciou svojich diel

Koprodukcie: Oprávnení žiadatelia



• Žiadateľ (koordinátor) musí preukázať skúsenosť s produkciou 

medzinárodne distribuovaného diela a od roku 2014 do deadlinu
produkoval aspoň 1 dielo:

Diela môžu byť animované, dokumentárne alebo hrané (jednotlivé alebo série) majú min. 24 

minút (nelineárne formáty nemajú minim. dĺžku) 

 Boli hrané v kine, TV alebo na digitálnej platforme v najmenej 3 krajinách iných ako domáca 

Distribúcia bola komerčnej povahy (festivaly sa nerátajú)

• Spoločnosť bola

 Jediným producentom

Majoritným koproducentom (finančný plán ) 

CEO alebo hlavný akcionár má potrebnú skúsenosť (titulok v predchádzajúcom diele)

Koprodukcie: Oprávnení žiadatelia



• Koprodukcia jednotlivého projektu

• Prípustné diela: animované, dokumentárne alebo hrané 

(jednotlivé alebo seriály) na komerčné využitie

• Hlavné nakrúcanie sa smie začať minimálne 10 mesiacov po deadline

Koprodukcie: Prípustné aktivity

Kino TV/dig. platforma Interaktívne, nelineárne projekty

ANIMOVANÉ

Min. 60 minút

Min. 24 minút

Žiadne minimumDOKUMENTÁRNE Min. 50 minút

HRANÉ Min. 90 minút



• Koordinátor alebo (jeden z) partnerov musí vlastniť väčšinu práv 

(vrátane práv na adaptáciu) na projekt prostredníctvom 

podpísanej zmluvy (akceptuje sa aj rovnaké rozdelenie práv 

medzi koordinátora a/alebo oprávneného partnera(-ov)

• Trvanie: zvyčajne nie dlhšie ako 36 mesiacov (predĺženie je 

možné, ak je to odôvodnené a vyžiadané prostredníctvom zmeny 

a doplnenia)

• Žiadatelia budú musieť uviesť lehotu v časti A + časti B formulára žiadosti

Koprodukcie: Prípustné aktivity



• Fixná suma na mieru: Jednorazová dotácia založená na 

rozpočte. Je možné sa uchádzať o podporu do výšky 50% 

overeného, schváleného rozpočtu. 

• Koordinátorovi aj partnerovi (partnerom) (a ich pridruženým 

subjektom) môžu vzniknúť oprávnené náklady a môžu získať časť 

grantu EÚ.

Koprodukcie: Financovanie



• Max. EU grant pre koordinátora a prípustného partnera: 

60 000 EUR (100 000 EUR v prípadeTV seriálov s plánovaným 

výrobným rozpočtom 20 miliónov EUR a viac)

• Prefinancovanie: normálne 70% (všetky platby cez koordinátora)

Rozdelenie grantu EÚ a spôsob uskutočnenia platieb by mal byť 

definovaný v koprodukčnej zmluve na development

Koprodukcie: Financovanie



• Podobné kritériá na vyhodnotenie žiadostí ako v balíku/minibalíku

projektov s výnimkou zamerania sa na spoluprácu v rámci 

relevantnosti a manažmentu projektu

1. Význam (40 bodov)

2. Kvalita obsahu a aktivít (20 bodov)

3. Manažment projektu (25 bodov)

4. Šírenie / Distribúcia (15 bodov)

min. počet bodov na získanie grantu: 70/100

Koprodukcie: Vyhodnotenie



• Fomulár : časť A, B a C

• Povinné prílohy:

Podrobný rozpočet (povinný formulár)

Kreatívny materiál k projektu (povinný formulár)

Podpísaná koprodukčná zmluva na vývoj 

Doklad o vlastníctve práv k dielu (vrátane práv na adaptáciu)

Podporné dokumenty dokladajúce koprodukciu, distribúciu, zdroje 

financovania 

Vyhlásenie o vlastníctve a kontrole: rozdelenie podielov (povinný

formulár)

Koprodukcie: Ako podať žiadosť



• Koprodukčná zmluva na vývoj:

• musí okrem iného podrobne definovať: 

• ako budú spoločnosti spolupracovať na spoločnom vývoji (kreatívne

aspekty a narácia)  

• rozdelenie úloh a zodpovedností v rámci projektu vrátane rozdelenia 

úloh, rozdelenia rozpočtu, administratívnej spolupráce a zdieľania rizík

• Formulár nie je k dispozícii

• Musí sa aktualizovať (ako výstup)

Koprodukcie: Ako podať žiadosť



• Časť B: Správne vymedzenie pracovných balíkov a výstupov je 

kľúčovým prvkom na získanie grantu EÚ v plnej výške

• Štruktúra pracovných balíkov / Work package:

• WP1: Manažment projektu a spoločné aktivity 

• WP 2: Koordinátor – aktivity  vývoja

• WP 3: Partner 1 - aktivity vývoja

• WP 4: Partner 2 - aktivity vývoja

• WP 5,6, atď (ak je viac ako jeden partner, každý ďalší)

Koprodukcie: Ako podať žiadosť



• Výstupy:

• Žiadatelia musia byť realistickí: zníženie grantu EÚ v prípade čiastočného 

plnenia (v prípade potreby je možné požiadať o zmenu a doplnenie)

• Identifikujte výstupy každého partnera v závislosti od rozdelenia práce

• Povinné výstupy: 

• WP1: Ďalšie plánovanie koprodukčných aktivít až po vstup do produkcie

• WP 2 a nasledovné: Aktualizované kreatívne, finančné a marketingové 

materiály

• ISAN 

Koprodukcie: Ako podať žiadosť



• Aktualizované kreatívne, finančné a marketingové materiály

Aktualizované informácie o vývoji

Aktualizácia prieskumných prác k dielu, získaný vizuálny materiál

Aktualizácia kľúčových umeleckých pozícií štáb/herci

Aktualizovaný finančný plán, rozpočet a harmonogram 

Aktualizovaná distribučná a marketingová stratégia

Link na hotové dielo, ak je dokončené

Koprodukcie: Ako podať žiadosť



TV a online obsah

Podpora vysokokvalitných a inovačných programov



• Zvýšiť schopnosť producentov v audiovízii produkovať kvalitné 

projekty s vysokým potenciálom cirkulovať v Európe

• Povzbudiť európske a medzinárodné koprodukcie s TV a online 

sektorom

• Zvýšiť počet koprodukcií

• Zvýšiť počet divákov európskych TV a online diel

TV a online obsah: Ciele



• Deadline: 25 august 2021

• Výsledky: február 2022

• Rozpočet: 17,611 mil EUR

• Trvanie projektu: 24 mesiacov, alebo 36 mesiacov pre seriály s 

viac než 2 epizódami

TV a online obsag: Harmonogram a rozpočet



• Rovnaké podmienky ako v prípade podpory vývoja

TV a online obsah: Oprávnení žiadatelia



• Produkcia jednotlivých diel, alebo seriálov

• Primárne pre TV alebo online vysielanie

• Minimálna minutáž:

• Hrané diela: 90 min

• Animované diela: 24 min

• Kreatívne dokumenty: 50 min 

TV a online obsah: Prípustné aktivity



• Diela koncipované ako seriály musia byť podávané ako seriály 

• Prvý nakrúcací deň : po publikovaní tejto výzvy (po 3. júni 2021)

• Prevažujúci podiel európskych profesionálov z krajín MEDIA (19 

bodová tabuľka)

TV a online obsah: Prípustné aktivity



• Minimálne 2 vysielacie spoločnosti :

• Minimálne z 2 krajín MEDIA

• Zmluvy alebo záväzné listy (LOC, obsahujúce podmienky, licenčné 

obdobie a cenu )

• Licenčné obdobie:

• Pre-sale: max. 7 rokov

• Koprodukcia: max. 10 rokov

• Koprodukcia, iba ak :

• Finančný vklad vyšší ako priemerný vklad partnerov

• Priamo zainteresovaná v organizácii a ekonomike projektu

TV a online obsah: Prípustné aktivity



• Min. 40% financovania garantované:

• Podpísaný záväzný list záujmu 

• Vysielatelia, distribútori, fondy a ďalší investori

• Vklad typu Tax shelter: akceptovaný iba ak je potvrdený príslušnými 

inštitúciami 

• NIE: vlastné investovanie producenta, alebo koproducentov

• NIE: MEDIA grant

• Koprodukcia: zmluva alebo deal-memo 

• Min. 50% celkového rozpočtu z krajín MEDIA 

TV a online obsah: Prípustné aktivity



• Fixná suma na mieru (customised lump sum): 15 % rozpočtu

• Maximálny EU grant:

• Kreatívny dokument:  300 000 EUR

• Animované dielo: 500 000 EUR

• Hrané dielo: na základe rozpočtu

• < 10M: maximálny grant 500 000 EUR

• 10M – 20M: 1 mil EUR

• > 20M: 2mil EUR

TV a online obsah: Financovanie



• Prefinancovanie: obvykle 60% 

• EACEA môže rozhodnúť o rozdelení prefinancovania

TV a online obsah: Financovanie



• Hodnotiace kritériá

1. Význam (30 bodov)

2. Kvalita obsahu a aktivít (35 bodov)

3. Manažment projektu (5 bodov)

4. Šírenie a distribúcia (30 bodov)

• Minimálne 70 bodov zo 100

TV a online obsah: Hodnotenie



Každá  žiadosť musí pozostávať z troch častí: 

• Časť A: Administratívne informácie

• Časť B : Popis projektu (umožní hodnotiace kritériá) + definícia WP a 

výstupov

• Časť C: ďalšie údaje o žiadateľovi

• PDF s informáciou o diele (dielach), generované cez MEDIA Database: 

dáta o predchádzajúcich dielach a predkladanom diele

• Povinné prílohy (nahrať s časťou B)

TV a online obsah: Ako podať žiadosť



• Povinné prílohy:

Detailný rozpočet (povinný formulár)

Prezentácia kreatívnej stránky projektu, link na trailer/teaser

Štruktúra finanovania (povinný formulár)

Potvrdené zdroje financovania, prípadne koprodukčné zmluvy

Ostatné listy záujmu (distribúcia a fiancovanie)

Dokumenty o právach a kontrole: rozdelenie akcií v akciovej spoločnosti 

(povinný formulár)

TV a online obsah: Ako podať žiadosť



• Štruktúra WP (work packages):

• WP 1: Projektový manažment a 

koordinácia

• WP 2: Preprodukcia

• WP 3: Produkcia

• WP 4: Postprodukcia, kópie a 

dodanie

• WP 5: Komunikácia a šírenie

TV a online obsah: Ako podať žiadosť



• Minimálne výstupy:

• WP 1: aktuálna produkčná finančná štruktúra a podpísaná zmluva             

s hlavným vysielateľom

• WP 2: vyhlásenie/dôkaz o 1. nakrúcacom dni 

• WP 3: vyhlásenie/dôkaz o skončení nakrúcania

• WP 4: Akceptačný list od hlavného vysielateľa a link na produkovaný 

materiál

• WP 5: Propagačný materiál (trailer, plagát, fotografie, atď. ) a aktuálne 

potvrdenie (royalty statement) od predajcu práv

• ISAN 

TV a online obsah: Ako podať žiadosť



Ďakujeme


