Výzva k podání žádostí
o poskytnutí nadačního příspěvku
2022/2

Vývoj první verze scénáře
pro audiovizuální dílo

Správní rada (dále jen „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 projekt: Vývoj první
verze scénáře pro níže uvedené druhy 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“).
Formulář smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách Fondu.

Typem projektu se rozumí vývoj první verze scénáře konkrétního AVD
uvedeného v odst. a) až h) (dále jen „projekt”).
Bez ohledu na výše uvedené nebude poskytnuta podpora na Vývoj první verze
scénáře 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.
•

Ve vztahu k témuž typu projektu může žadatel podat v rámci této výzvy
pouze jednu žádost.

•

Podá-li tatáž osoba nebo více osob více žádostí vztahujících se k témuž
typu projektu projedná Fond pouze tu, která bude doručena jako první.
Pokud však mu první taková žádost a další byly doručeny v tentýž den
neprojedná žádnou z nich.

•

Žadatel však může v rámci této výzvy podat více žádostí na různé typy
projektů.

Smlouva bude uzavřena s žadatelem na základě rozhodnutí rady o poskytnutí
příspěvku, kdy žadatel musí splňovat všechny podmínky stanovené/uvedené
v žádosti a výzvě, příp. v dalších dokumentech uvedených poskytovatelem ve věci
poskytnutí příspěvku.
Cíl podpory
•

rozvoj místního audiovizuálního průmyslu na území města Brna
a Jihomoravského kraje 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

Projekty budou radou hodnoceny dle naplnění cíle podpory (dle níže uvedených
kritérií v souladu se statutem Fondu).

Hlavní podmínky
A.

Žádost o příspěvek mohou předkládat:

•

autoři, žádající o příspěvek na honorář na vytvoření první verze scénáře,
tedy pro fázi, kdy autor scénáře sám tvoří bez jakéhokoli finančního
zabezpečení ze strany svého budoucího producenta.

•

producenti žádající o příspěvek na honorář konkrétního autora na
vytvoření první verze scénáře (podmínkou je zajištění autorských práv
k užití děl viz. příloha žádosti, bod 8).

B.

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

C.

Příjemce bude povinen odevzdat Fondu první verzi scénáře do
31. 12. 2023 a umožnit Fondu kontrolu použití nadačního příspěvku, vše za
podmínek uvedených ve smlouvě.

Typ projektu
Fond poskytne na základě této výzvy žadatelům nadační příspěvky na projekt:
„Vývoj první verze scénáře“ pro následující druhy audiovizuálních děl („AVD“):
a)

celovečerní hrané audiovizuální dílo

b)

celovečerní animované audiovizuální dílo

c)

krátké hrané audiovizuální dílo

d)

krátké animované audiovizuální dílo

e)

hraný audiovizuální seriál

f)

hraná epizoda seriálu, pilot

g)

animovaný audiovizuální seriál

h)

animovaná epizoda seriálu, pilot

Kritéria hodnocení
•

originalita autorského záměru, jeho obsahové naplnění a formální
uchopení,

•

přesvědčivost zamýšlených postav i kvalita ukázkových dialogů,

•

obsahové/tematické propojení projektu s Brnem či Jihomoravským krajem
a/nebo míra zasazení děje do lokací Brna či Jihomoravského kraje.
Žadatel

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky výzvy a
předloží Žádost o poskytnutí příspěvku v souladu s dalšími dokumenty

nadačního fondu uvedenými pro tuto výzvu na webových stránkách
https://jfnf.cz/Vyzvy.
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.

7.

Profesní životopis scénáristy, případně dalších členů realizačního týmu,
pokud existují,

8.

Prezentace dosavadní činnosti žadatele v oblasti kinematografie
a filmového průmyslu, v případě, že je žadatelem producent,

9.

Dokument/písemná smlouva nebo smlouvy (kopie) prokazující, že žadatel
získal alespoň pro celé období realizace projektu oprávnění k užití již
existujících a chráněných literárních a výtvarných autorských děl, která má
dle vymezení projektu v úmyslu pro vývoj první verze scénáře užít, jako
jsou literární předloha, námět, scénář, treatment, výtvarné návrhy apod.,
nebo že se třetími osobami smluvně sjednal jejich povinnost poskytnout
taková oprávnění žadateli na jeho výzvu, nebo že se třetími osobami
sjednal jinou formu závazné a pevně vymahatelné rezervace takových
oprávnění pro žadatele po dobu, která nesmí být kratší, než lhůta realizace
projektu (tzv. opce),

Lhůta pro podání žádosti
3. – 31.října 2022 (včetně)
Maximální objem finančních prostředků
Fond poskytne žadatelům na základě žádostí podaných v rámci této výzvy
nejvýše nadační příspěvky v souhrnné výši 500 000 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 100 000 Kč. Nadační příspěvek nesmí
převýšit 70 % celkových nákladů na projekt. Fond může žadateli poskytnout
méně, než v žádosti požadoval, nikoli však více.

10. Čestné prohlášení o autorství, nebo spoluautorství děl, je-li žadatel o
příspěvek jakožto fyzická osoba sám autorem scénáře nebo spoluautorem
na formuláři Fondu, který je zveřejněn na Webu; je-li žadatel o příspěvek
fyzická osoba a jedná-li se zároveň o spoluautorství, je nezbytné doložit
souhlas ostatních autorů,
11. Rozpočet projektu obsahující podrobné vymezení plánovaných nákladů
projektu na formuláři Fondu, který je zveřejněn na Webu,
12. Čestné prohlášení žadatele na formuláři Fondu, jenž je přílohou této výzvy
a je zveřejněn na Webu,

Způsobilé náklady
Nadační příspěvek lze použít pouze na úhradu způsobilých nákladů a taková část
nadačního příspěvku, která bude vynaložena jinak, nebo nebude nejpozději do
31. 3. 2024 vyúčtována, bude ze strany příjemce vrácena Fondu za podmínek dle
smlouvy.
Způsobilými náklady jsou autorské honoráře za první verzi scénáře vč. licence,
k jejichž úhradě došlo v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, přitom jde
o náklady, které jsou v souladu s platnými právními předpisy a jedná se
o náklady v místě a čase obvyklé a jsou vynaloženy v přímé souvislosti a v
souladu s cílem podpory.
Režim de minimis
Nadační příspěvek má povahu veřejné podpory v režimu de minimis v souladu
s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití čl. 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, uveřejněného
v Úředním věstníku Evropské unie L351/1 dne 24. prosince 2014.
Podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu – svojí výší neovlivňuje
obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou
soutěž.
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

13. Čestné prohlášení de minimis na formuláři Fondu, jenž je přílohou této
výzvy a je zveřejněn na Webu
14. Je-li žadatel subjektem s místem bydliště či sídlem podnikání mimo území
České republiky je povinou přílohou výpis z Obchodního rejstříku, či jiné
obdobné evidence, ne starší tří měsíců včetně přeložení do českého jazyka
a ověření, s výjimkou Slovenské republiky
15. Úplný výpis z evidence skutečných majitelů právnické osoby, je - li žadatel
právnickou osobou (výpis lze získat z rejstříku vedeném příslušným
soudem dle sídla podnikání právnické osoby).
16. Úředně ověřená plná moc k zastupování při jednání ve věci vytvoření díla
dle výzvy na formuláři Fondu, který je zveřejněn na Webu
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.
Doručení žádosti
Žádost lze podat:
•

zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby formou
doporučené zásilky na adresu: Jihomoravský filmový nadační fond,
Botanická 783/16, 602 00 Brno;

•

osobně v sídle Fondu na výše uvedené adrese v době sjednané s kontaktní
osobou Fondu uvedenou níže;

•

datovou schránkou: fh969p6

Žádost musí být podána v českém/slovenském jazyce na formuláři Fondu, jenž je
přílohou této výzvy a je zveřejněn na Webu a musí obsahovat následující
povinné přílohy, všechny v českém jazyce/slovenském jazyce a tam, kde není
česká verze dokumentu k dispozici, bude současně doložen jeho ověřený
překlad:

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

Povinné přílohy:

Žádosti, které budou doručeny po lhůtě k podání žádostí dle této výzvy, Fond
neprojedná.

1.

Synopse/námět v délce max. 1 strana,

2.

Charakteristika hlavních postav,

3.

Treatment (scénosled), z něhož musí být jasný děj a struktura scénáře
k AVD (max. 12 stran),

4.

Storyline u seriálu a pilotu seriálu,

5.

Dva rozepsané obrazy, z nichž musí být jasná autorova práce s filmovým
dialogem,

6.

Autorská explikace – včetně představy o dalším směřování projektu (komu
jej autor hodlá nabízet atd.),

Žádost musí být na výše uvedenou adresu doručena, nikoliv tedy pouze předána
k poštovní přepravě, do konce lhůty pro podání žádostí.

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 16. 12. 2022.

Fond nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí správní rady o žádostech zašle a
současně zveřejní prostřednictvím Webu rozhodnutí správní rady. Příjemci bude
do 15 dnů od zaslání rozhodnutí zaslán návrh smlouvy.
Zveřejnění dokumentů a formulářů fondu

Rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku bude zveřejněno zde:
https://jfnf.cz/Vyzvy.
Formuláře Fondu, s jejichž využitím musí být zpracována žádost o poskytnutí
nadačního příspěvku i přílohy, u kterých je to výše uvedeno:
https://jfnf.cz/Vyzvy.

Další podmínky poskytování nadačních příspěvků Fondem jsou obsaženy
v zakládací listině Fondu a statutu Fondu:
Zakládací listina Fondu, Statut Fondu a logo https://jfnf.cz/O-fondu.
O poskytnutí nadačního příspěvku bude s příslušným žadatelem uzavřena
smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, a to dle smluvního vzoru Fondu
https://jfnf.cz/Vyzvy.

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

