Výzva k podání žádostí
o poskytnutí nadačního příspěvku
2019/1

VÝROBA AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA
Správní rada Jihomoravského filmového nadačního fondu (dále jen „Fond“)
vyhlašuje v souladu s čl. 9 odst. 2. Zakládací listiny Fondu a v souladu s čl. III.
odst. 3 Statutu Fondu tuto Výzvu k podání žádostí o poskytnutí nadačního
příspěvku (dále jen „Výzva“).
Řízení o poskytnutí nadačního příspěvku se řídí Zakládací listinou Fondu a
Statutem Fondu.
Fond vyzývá žadatele k podání žádostí o nadační příspěvek na podporu výroby
níže uvedeného druhu audiovizuálních děl, a to za podmínek níže uvedených, z
nichž ty, které se týkají použití nadačního příspěvku, budou též součástí smlouvy
o poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen „smlouva“), která bude uzavřena s
žadatelem, jemuž bude rozhodnutím správní rady Fondu nadační příspěvek
poskytnut. Formulář smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách Fondu.
Ve vztahu k témuž AVD lze v rámci téže výzvy podat jen jednu žádost. Výzva není
určena pro ty projekty, které již uspěly v předchozích výzvách Fondu na výrobu.
Podá-li tatáž osoba, nebo více osob více žádostí vztahujících se k témuž AVD,
projedná Fond jen tu, kterou obdržel jako první a pokud mu první taková žádost
a alespoň jedna další žádost vztahující se k témuž AVD byly doručeny v tentýž
den, neprojedná žádnou takovou žádost. Ve vztahu k výrobě každého AVD musí
být podána samostatná žádost, avšak více dílů takového AVD, jež je
audiovizuálním seriálem, může být předmětem téže žádosti. Jeden žadatel může
v rámci této výzvy podat více žádostí ve vztahu k odlišným AVD.

Bez ohledu na výše uvedené nebude poskytnuta podpora na výrobu
instruktážních, turistických, propagačních či reklamních audiovizuálních děl,
audiovizuálních děl, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy,
audiovizuálních děl pornografické povahy a audiovizuálních děl otevřeně
schvalujících násilí, náboženskou nebo rasovou nesnášenlivost.
Podá-li tatáž osoba, nebo více osob, více žádostí vztahujících se k témuž AVD,
projedná Fond jen tu, kterou obdržel jako první a pokud mu první taková žádost
a alespoň jedna další žádost vztahující se k témuž AVD byly doručeny v tentýž
den, neprojedná žádnou takovou žádost.
Ve vztahu k výrobě každého AVD musí být podána samostatná žádost, avšak více
dílů takového AVD, jež je audiovizuálním seriálem, může být předmětem téže
žádosti. Jeden žadatel může v rámci této výzvy podat více žádostí ve vztahu k
odlišným AVD.
HLAVNÍ PODMÍNKY
a

Žadatel, kterému bude nadační příspěvek poskytnut (dále též jako
„příjemce“), bude povinen vynaložit 100 % poskytnutého nadačního
příspěvku na úhradu způsobilých nákladů, jak jsou definovány níže a jak
budou definovány ve smlouvě.

b

Natáčení AVD na území Brna a/nebo Jihomoravského kraje
(u animovaných filmů animace, pokud se na území Brna a/nebo
Jihomoravského kraje realizuje) se musí uskutečnit do 30. 6. 2020

c

Výroba AVD musí být dokončena do 31. 12. 2020. Pokud je však AVD
vyráběno (i) bez účasti výrobce / koproducenta se sídlem nebo místem
podnikání na území České republiky, nebo (ii) v mezinárodní koprodukci se
společným podílem koproducentů se sídlem nebo místem podnikání na
území České republiky nepřesahujícím 10% celkových nákladů na výrobu
AVD, musí být výroba AVD dokončena do 31. 12. 2021.

d

Příjemce bude povinen podat Fondu informace o průběhu výroby AVD,
vyúčtovat Fondu použití nadačního příspěvku a umožnit Fondu kontrolu
použití nadačního příspěvku, vše za podmínek uvedených ve smlouvě.

VÝZVA Č. 2019/1
CÍL PODPORY
•

rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky

•

podpora audiovizuální tvorby vznikající a realizované v Brně

•

a v Jihomoravském kraji, kde výrobci audiovizuálních děl investují do místní
ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu

•

propagace města Brna a Jihomoravského kraje prostřednictvím
audiovizuálních děl
TYP PROJEKTU

Fond poskytne na základě této výzvy žadatelům nadační příspěvky na podporu
výroby následujících typů audiovizuálních děl (dále jen „AVD”):
a

hrané, animované nebo dokumentární audiovizuální dílo, nebo

b

hraný, animovaný, nebo dokumentární audiovizuální seriál, nebo epizoda
takového seriálu.

ŽADATEL
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která (i) je výrobcem nebo
koproducentem AVD ve smyslu §2 zákona č. 496/2012 Sb., zákon o audiovizi,
nebo (ii) zajišťuje výrobu AVD na území České republiky jako tzv. servisní
produkce. Žadatelem však nemůže být politická strana nebo politické hnutí dle
zákona č. 424/1991 Sb. Vůči žadateli nesmí být vystaven inkasní příkaz v
návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její
neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen; tato podmínka musí
být splněna po celou dobu ode dne podání žádosti o nadační příspěvek do dne
splnění všech povinností žadatele souvisejících s jeho vyúčtováním Fondu.
LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
1. února 2019 až 1. března 2019 (včetně)

MAXIMÁLNÍ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Fond poskytne žadatelům na základě žádostí podaných v rámci této výzvy
nejvýše nadační příspěvky v souhrnné výši 9 000 000 Kč; Fond není povinen
takto vymezenou částku při poskytnutí nadačních příspěvků na základě žádostí
podaných v rámci této výzvy využít. Ve vztahu ke každé žádosti poskytne Fond
nadační příspěvek v maximální výši 5 000 000 Kč. Nadační příspěvek nesmí
převýšit 70 % celkových nákladů na výrobu AVD. Fond může žadateli poskytnout
méně, než v žádosti požadoval, nikoli však více.
ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Nadační příspěvek lze použít pouze na úhradu způsobilých nákladůa taková část
nadačního příspěvku, která bude vynaložena jinak, nebo nebude do 31. 12. 2020
vynaložena nijak, bude ze strany příjemce vrácena Fondu za podmínek dle
smlouvy. Způsobilými náklady jsou náklady vynaložené příjemcem na úhradu
ceny za dodávky zboží a služeb ve prospěch osob, které mají místo podnikání,
místo trvalého pobytu nebo sídlo na území Jihomoravského kraje, pokud
(současně):
e

k jejich úhradě došlo mezi 1. 1. 2019 a 31. 12. 2020

f

jde o náklady, které jsou v souladu s platnými právními předpisy,

g

jde o náklady ve výši v místě a čase obvyklé, nutné pro výrobu AVD a
vyhovující zásadám přiměřenosti a hospodárnosti,

h

jsou evidovány v účetnictví žadatele a jsou doložené účetními doklady a
doklady o provedení úhrady způsobem, který je v souladu s platnými
právními předpisy, a

i

jde o náklady, které nejsou nezpůsobilé podle smlouvy.

10.

Čestné prohlášení žadatele na formuláři Fondu zpřístupněném
prostřednictvím Webu

11.

V případě servisní produkce čestné prohlášení producenta AVD o pověření
servisní produkce v češtině či angličtině.

12.

Je-li žadatel osobou se sídlem / místem podnikání / bydlištěm mimo území
České republiky, je povinnou přílohou originál nebo úředně ověřená kopie
výpisu z rejstříku, do něhož je žadatel zapsán (obchodní, živnostenský nebo
jiný rejstřík), nikoli starší tří měsíců ke dni podání žádosti, včetně
ověřeného překladu do českého jazyka (vyjma slovenských dokumentů)

Žádost i čestné prohlášení, jež je její povinnou přílohou, podepíše žadatel, nebo
– je-li žadatel právnickou osobou – osoba oprávněná za něj jednat jako jeho
statutární orgán. Podepisuje-li žádost a/nebo čestné prohlášení zmocněnec
žadatele, musí být k žádosti přiložena plná moc udělená takovému zástupci s
ověřeným podpisem žadatele, resp. jeho statutárního orgánu.
NEPOVINNÉ PŘÍLOHY
K žádosti lze přiložit audiovizuální nebo jiný materiál (sestřih již natočených částí
AVD, moodboard, storyboard, animační testy, scénografické či kostýmní návrhy
apod.) v němž je prezentována povaha AVD.
DORUČENÍ ŽÁDOSTI
Žádost lze podat:
•

zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby formou
doporučené zásilky na adresu: Jihomoravský filmový nadační fond, TIC
Brno, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno;

•

osobně v sídle TIC Brno na výše uvedené adrese v době sjednané
s kontaktní osobou Fondu uvedenou níže.

Nadační příspěvek má povahu veřejné podpory v režimu de minimis.

•

datovou schránkou: fh969p6

Podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu – svojí výší neovlivňuje
obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou
soutěž.

Žádosti podané dle první a druhé odrážky musí žadatel zaslat také v elektronické
podobě na mail kontaktní osoby, která je uvedena níže.

REŽIM DE MINIMIS

Celková veřejná podpora poskytnutá příjemci v režimu de minimis, včetně
nadačního příspěvku poskytnutého Fondem, nesmí přesáhnout 200 000 EUR za
rozhodné období (tj. tři po sobě následující účetní období stanovená žadatelem
dle zákona o účetnictví, a to aktuální období a dvě předcházející).
ŽÁDOST A POVINNÉ PŘÍLOHY
Žádost musí být podána v českém nebo slovenském jazyce na formuláři Fondu,
jenž je přílohou této výzvy a je zveřejněn na webových stránkách www.jfnf.cz
(dále jen „Web“) a musí obsahovat následující povinné přílohy, všechny v
českém nebo slovenském jazyce a tam, kde není česká nebo slovenská verze
dokumentu k dispozici, bude současně doložen jeho ověřený překlad:
Povinné přílohy žádosti:

Žádost musí být na výše uvedenou adresu doručena, nikoliv tedy pouze předána
k poštovní přepravě, do konce lhůty pro podání žádostí.
Žádosti, které budou doručeny po lhůtě k podání žádostí dle této výzvy, Fond
neprojedná.
Žádosti, které nebudou řádně vyplněny a nebudou obsahovat všechny povinné
přílohy, doplní žadatel na výzvu Fondu do deseti dnů od doručení takové výzvy,
jinak je správní rada Fondu neprojedná.
TERMÍNY
Správní rada Fondu rozhodne o žádostech podaných v rámci této výzvy
nejpozději do dvou měsíců od skončení lhůty pro podání žádostí.
Fond nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí správní rady o žádostech zašle a
současně zveřejní prostřednictvím Webu rozhodnutí správní rady. Příjemci bude
do 30 dnů od zaslání rozhodnutí zaslán návrh smlouvy.

1.

Synopse a/nebo Treatment AVD (maximálně 2 strany A4)

2.

Scénář AVD (s výjimkou dokumentárních AVD)

3.

Režisérská explikace tvůrčího záměru max. 1 strana

4.

Producentská explikace tvůrčího záměru max. 1 strana

5.

Profesní životopisy hlavních členů realizačního týmu, kteří se budou podílet
na realizaci projektu a to zejména: režisér, autor treatmentu nebo scénáře,
dramaturg, kameraman ať již jsou smluvně zajištěni nebo v jednání

Další podmínky poskytování nadačních příspěvků Fondem jsou obsaženy
v zakládací listině Fondu a statutu Fondu:

6.

Prezentace dosavadní činnosti žadatele v oblasti kinematografie
a filmového průmyslu

Zakládací listina Fondu, Statut Fondu a logo http://jfnf.cz/O-fondu.

7.

Celkový souhrnný rozpočet nákladů na výrobu AVD (sumář rozpočtových
kapitol) na formuláři Fondu zpřístupněném prostřednictvím Webu

8.

Položkový rozpočet nákladů na úhradu ceny za dodávky zboží a služeb ve
prospěch osob, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo
sídlo na území Jihomoravského kraje na formuláři Fondu zpřístupněném
prostřednictvím Webu

9.

Finanční plán na formuláři Fondu zpřístupněném prostřednictvím Webu

ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ A FORMULÁŘŮ FONDU

O poskytnutí nadačního příspěvku bude s příslušným žadatelem uzavřena
smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, a to dle smluvního vzoru Fondu
http://jfnf.cz/Vyzvy.
Rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku bude zveřejněno zde:
http://jfnf.cz/Vyzvy.

Formuláře Fondu, s jejichž využitím musí být zpracována žádost o poskytnutí
nadačního příspěvku i přílohy, u kterých je to výše uvedeno:
http://jfnf.cz/Vyzvy.

Kontaktní osoba
Pavlína Hobzová
ředitelka fondu
+420 607 648 868,
hobzova@jfnf.cz

