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WST¢P

Polski Instytut Sztuki Filmowej realizuje ustawowe zadania z zakresu polityki
paƒstwa w dziedzinie kinematografii poprzez:
– tworzenie warunków do rozwoju produkcji polskich filmów i koprodukcji
mi´dzynarodowych,
– inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczoÊci
filmowej, a w szczególnoÊci filmów artystycznych, w tym przygotowanie projektów
filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów,
– wspieranie działaƒ majàcych na celu tworzenie warunków powszechnego
dost´pu do dorobku polskiej, europejskiej i Êwiatowej sztuki filmowej,
– wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców
filmowych,
– promocja polskiej twórczoÊci filmowej,
– dofinansowywanie przedsi´wzi´ç z zakresu przygotowania projektów filmowych,
produkcji filmów, rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczoÊci
filmowej i upowszechniania kultury filmowej,
– wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,
– wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezale˝nego przemysłu kinematograficznego, a w szczególnoÊci małych i Êrednich przedsi´biorców działajàcych
w kinematografii.
W celu realizacji tych zadaƒ i bioràc pod uwag´ przewidywane na rok 2012
limity Êrodków przeznaczonych na dofinansowanie przedsi´wzi´ç z zakresu
kinematografii, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłasza programy
operacyjne na rok 2012.

PROGRAMY OPERACYJNE PISF NA ROK 2012
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Programy operacyjne PISF na rok 2012
PROGRAM

PRIORYTET

Alokacja
(mln zł)

Razem alokacja
(mln zł)

Produkcja
filmowa

Stypendia scenariuszowe
Rozwój projektu, w tym:
– film fabularny
– film dokumentalny
– film animowany
Produkcja filmów fabularnych

1,00
5,50
3,50
0,75
1,25
61,00

88,50

Produkcja filmów
dokumentalnych

9,00

Produkcja filmów
animowanych

12,00

Edukacja filmowa i kształcenie
profesjonalne
Wydarzenia filmowe
Edukacja
i upowszechnianie Filmowe inicjatywy lokalne
kultury filmowej Rekonstrukcja cyfrowa i zachowanie archiwów filmowych

Rozwój kin

Badania i rozwój
Modernizacja kin
Cyfryzacja kin

11,30

Promocja polskiego
filmu za granicà

7,954

Nagrody, eksperci,
inne

3,00
RAZEM

4

17,00

127,754
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PO PRODUKCJA FILMOWA

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz rozporzàdzenia Ministra Kultury z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsi´wzi´ç z zakresu kinematografii, Dyrektor
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłasza w 2012 roku Program Operacyjny Produkcja
filmowa o alokacji 88,5 mln zł. Co najmniej 10% alokacji na dofinansowanie przedsi´wzi´ç w ramach priorytetów III, IV i V zostanie przeznaczone na debiuty re˝yserskie.
Celem programu jest wspieranie produkcji filmowej na etapie powstawania
scenariusza, rozwoju projektu oraz produkcji filmu, a w szczególnoÊci:
– tworzenie warunków dla rozwoju projektów filmów polskich oraz koprodukcji
krajowych i mi´dzynarodowych,
– inspirowanie i wspieranie produkcji wszystkich rodzajów polskiej twórczoÊci
filmowej, a w szczególnoÊci filmów autorskich,
– wspieranie debiutów re˝yserskich,
– wspieranie koprodukcji mi´dzynarodowych podejmowanych przez polskich
producentów,
– dofinansowanie produkcji filmów, których scenariusze zostały wyłonione
w konkursach ogłaszanych przez PISF,
– priorytetowe dofinansowanie produkcji filmów, których okres rozwoju projektu,
tzw. development, był współfinansowany ze Êrodków PISF.
Program realizowany jest przez pi´ç priorytetów:
Priorytet I: Stypendia scenariuszowe filmów:
– autorskich
– o tematyce historycznej
– dla młodego widza i widowni familijnej
– o znaczàcym potencjale frekwencyjnym
Priorytet II: Rozwój projektu filmów:
– autorskich
– o tematyce historycznej
– dla młodego widza i widowni familijnej
Priorytet III: Produkcja filmów fabularnych:
– autorskich
– o tematyce historycznej
– dla młodego widza i widowni familijnej
– o znaczàcym potencjale frekwencyjnym
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Priorytet IV: Produkcja filmów dokumentalnych:
– autorskich
– o tematyce historycznej
Priorytet V: Produkcja filmów animowanych:
– autorskich
– o tematyce historycznej
– dla młodego widza i widowni familijnej
– o znaczàcym potencjale frekwencyjnym
Definicje filmu autorskiego, filmu o tematyce historycznej, filmu dla młodego widza
i widowni familijnej oraz filmu o znaczàcym potencjale frekwencyjnym znajdujà si´
w Tabeli Definicji Legalnych PISF do PO Produkcja filmowa na stronach 9 – 15.
1. UPRAWNIENI DO DOFINANSOWANIA
1.1. Beneficjentami PO Produkcja filmowa sà:
a) scenarzyÊci (w zakresie priorytetu I),
b) producenci filmowi (w zakresie priorytetów II – V).
2. ZASADY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO OCENY
2.1. Wnioskodawca w metryce wniosku wskazuje komisj´ eksperckà pierwszego
i drugiego wyboru, do której chce przekazaç projekt do oceny. Po wyczerpaniu
limitu wniosków dla okreÊlonej komisji eksperckiej projekt jest przenoszony do
komisji drugiego wyboru. Je˝eli w niej limit tak˝e jest wyczerpany, wówczas
wnioskodawca mo˝e przenieÊç projekt do nast´pnej wolnej komisji albo
zło˝yç projekt w nast´pnej sesji. W przypadku przeniesienia projektu przez
wnioskodawc´ do nast´pnej sesji projekt ten znajdzie si´ na poczàtku listy do
wybranej uprzednio komisji pierwszego wyboru. Szczegółowe i obowiàzujàce
zasady oceny wniosków podaje Regulamin pracy ekspertów dla PO Produkcja
filmowa, który znajduje si´ na stronie www.pisf.pl
2.2. Lista projektów przekazywanych komisjom eksperckim ustalana jest na
podstawie kolejnoÊci numerów rejestracyjnych wniosków przyj´tych formalnie
przez PISF do oceny.
3. DOPUSZCZALNA LICZBA WNIOSKÓW W SESJI
3.1. W ramach priorytetu I scenarzysta mo˝e zło˝yç tylko jeden wniosek. JeÊli
poprzedni projekt scenarzysty oczekuje na decyzj´ Dyrektora PISF, scenarzysta
nie mo˝e zło˝yç kolejnego wniosku.
3.2. Liczba wniosków jednego producenta rozpatrywanych przez PISF w jednej
sesji nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 4, z tym ˝e:
a) w ramach priorytetu II – 4 wnioski (wliczajàc w to wnioski czekajàce na
decyzj´ z poprzedniej sesji),
b) w ramach priorytetu III, IV, V – 2 wnioski (wliczajàc w to wnioski czekajàce
na decyzj´ z poprzedniej sesji). Projekt, który otrzymał ju˝ dofinansowanie
w ramach priorytetu II i jest w trakcie realizacji, nie obcià˝a limitu
2 wniosków.

7

CZ¢Âå I: PROGRAMY OPERACYJNE PISF NA ROK 2012

3.3. Producent mo˝e zło˝yç wnioski powy˝ej limitu, je˝eli przed ich zło˝eniem
zapłaci koszty pierwszego etapu oceny eksperckiej. Obowiàzujàce kwoty sà
ka˝dorazowo zamieszczane na stronie internetowej PISF przed ogłoszeniem
sesji.
3.4. Nie mo˝na składaç równoczeÊnie wniosku dotyczàcego tego samego przedsi´wzi´cia do priorytetów Rozwój projektu i Produkcja filmowa.
4. WNIOSKI Z DECYZJÑ NEGATYWNÑ
4.1. W przypadku odmowy udzielenia dofinansowania Dyrektor PISF mo˝e
zgodziç si´ na ponowne zło˝enie wniosku, je˝eli zaistniejà nowe okolicznoÊci
istotne dla oceny wniosku. Zgod´ Dyrektora PISF nale˝y uzyskaç przed
zło˝eniem wniosku do sesji. O takà zgod´, niezale˝nie od zmiany tytułu lub
producenta, mo˝na wystàpiç tylko raz.
4.2. W szczególnych i umotywowanych przypadkach Dyrektor PISF mo˝e
skierowaç wniosek do ponownego lub dodatkowego zaopiniowania przez
ekspertów.
4.3. Je˝eli projekt otrzymał rekomendacj´ ekspertów, a Dyrektor PISF podjàł negatywnà decyzj´ z przyczyn innych ni˝ artystyczne (np. struktura
finansowania, bud˝et, koproducenci), producent mo˝e dokonaç zmian
i zło˝yç ponownie wniosek za zgodà Dyrektora PISF. Je˝eli scenariusz
w powtórnie zło˝onym wniosku nie został zmieniony lub został zmieniony
nieznacznie w stosunku do wersji rekomendowanej przez ekspertów, Dyrektor
PISF mo˝e podjàç pozytywnà decyzj´ na podstawie dotychczasowych ocen
eksperckich.

TABELA DEFINICJI LEGALNYCH PISF DO PO PRODUKCJA FILMOWA
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Adaptacja

Transformacja i przystosowanie istniejàcego dzieła
literackiego do wymogów kina, przetworzenie dzieła sztuki
lub publikacji do odbioru za pomocà innego Êrodka
przekazu, ni˝ to planowano pierwotnie (np. adaptacja
dzieła teatralnego na potrzeby filmu), lub przeróbka dzieła
sztuki na potrzeby nowych odbiorców.

Debiut producencki
w filmie animowanym
debiutant producent

Za debiutanta w filmie animowanym uwa˝any jest producent, który nie ma w swoim dorobku producenckim samodzielnie wyprodukowanego profesjonalnego filmu animowanego. OkreÊlenie „samodzielnie” nale˝y rozumieç: „w roli
producenta wiodàcego”. OkreÊlenie „profesjonalny” nale˝y
rozumieç: „wg zawodowych standardów obowiàzujàcych
w kinematografii”.

Debiut producencki
w filmie
dokumentalnym
debiutant producent

Za debiutanta w filmie dokumentalnym uwa˝any jest
producent, który nie ma w swoim dorobku producenckim
samodzielnie wyprodukowanego profesjonalnego filmu
dokumentalnego. OkreÊlenie „samodzielnie” nale˝y rozumieç: „w roli producenta wiodàcego”. OkreÊlenie „profesjonalny” nale˝y rozumieç: „wg zawodowych standardów obowiàzujàcych w kinematografii”.

Debiut producencki
w filmie fabularnym
debiutant producent

Za debiutanta w filmie fabularnym uwa˝any jest producent,
który nie ma w swoim dorobku producenckim samodzielnie
wyprodukowanego profesjonalnego filmu fabularnego.
OkreÊlenie „samodzielnie” nale˝y rozumieç: „w roli producenta wiodàcego”. OkreÊlenie „profesjonalny” nale˝y
rozumieç: „wg zawodowych standardów obowiàzujàcych
w kinematografii”.

5. PRZESUNI¢CIE DECYZJI DO NAST¢PNEJ SESJI
Wniosek, który został oceniony pozytywnie przez ekspertów, ale nie otrzymał
w danej sesji ostatecznej decyzji Dyrektora PISF, mo˝e byç uwzgl´dniony wyłàcznie
w sesji nast´pnej.
6. WYGAÂNI¢CIE PROMESY LUB DECYZJI
6.1. W przypadku wygaÊni´cia decyzji o dofinansowaniu rozwoju projektu
Dyrektor PISF – na uzasadniony wniosek producenta – mo˝e przywróciç
decyzj´ o dofinansowaniu.
6.2. W przypadku wygaÊni´cia promesy lub decyzji na dofinansowanie produkcji
Dyrektor PISF – na uzasadniony wniosek producenta – mo˝e przywróciç
decyzj´ o dofinansowaniu. Warunkiem koniecznym wznowienia promesy/decyzji na dofinansowanie produkcji jest przedstawienie przez
producenta udokumentowanego zabezpieczenia planowanych kosztów
produkcji filmu, tj. kompletu zawartych umów z koproducentami/inwestorami/sponsorami.
6.3. Projekt, który otrzymał pozytywnà decyzj´ Dyrektora PISF o dofinansowaniu,
a decyzja/promesa ta wygasła, mo˝e byç zło˝ony ponownie w sesji do oceny
eksperckiej, zgodnie z obowiàzujàcym trybem. Ponowne zło˝enie wniosku,
o którym mowa, jest dopuszczalne jednorazowo.

8

Za debiutanta w filmie animowanym uwa˝any jest twórca,
który nie wyre˝yserował samodzielnie pozaszkolnego
Debiut re˝yserski
profesjonalnego filmu animowanego. OkreÊlenie „samow filmie animowanym dzielnie” nale˝y rozumieç: „w roli jedynego re˝ysera
debiutant re˝yser
filmu”. OkreÊlenie „profesjonalny” nale˝y rozumieç: „wg
zawodowych standardów obowiàzujàcych w kinematografii”.

9

CZ¢Âå I: PROGRAMY OPERACYJNE PISF NA ROK 2012

Debiut re˝yserski
w filmie
dokumentalnym
debiutant re˝yser

Za debiutanta w filmie dokumentalnym uwa˝any jest
twórca, który nie wyre˝yserował samodzielnie pozaszkolnego profesjonalnego filmu dokumentalnego. OkreÊlenie „samodzielnie” nale˝y rozumieç: „w roli jedynego
re˝ysera filmu”. OkreÊlenie „profesjonalny” nale˝y
rozumieç: „wg zawodowych standardów obowiàzujàcych
w kinematografii”.

Debiut re˝yserski
w filmie fabularnym
debiutant re˝yser

Za debiutanta w filmie fabularnym uwa˝any jest twórca,
który nie wyre˝yserował samodzielnie rozpowszechnianego
w kinach pełnometra˝owego filmu fabularnego. OkreÊlenie „samodzielnie” nale˝y rozumieç: „w roli jedynego re˝ysera filmu”. OkreÊlenie „profesjonalny” nale˝y rozumieç:
„wg zawodowych standardów obowiàzujàcych w kinematografii”.

Debiut scenariuszowy
debiutant scenarzysta

Za debiutanta uznaje si´ scenarzyst´, który nie jest
autorem scenariusza zrealizowanego poza szkołà filmowà
projektu filmowego w tym rodzaju filmowym, jakiego
dotyczy składany wniosek (film fabularny, film dokumentalny, film animowany).

Dofinansowanie

Wnioskowana i/lub przyznana producentowi pomoc finansowa PISF (w postaci dotacji lub po˝yczki).

TABELA DEFINICJI LEGALNYCH PISF DO PO PRODUKCJA FILMOWA

Film dla młodego
widza i widowni
familijnej

Film, który jest bajkà, baÊnià lub innym gatunkiem
skierowanym do widowni dzieci´cej i familijnej; podejmuje
tematyk´ dzieci i młodzie˝y we współczesnym Êwiecie
i ogranicza obrazy przemocy; odznacza si´ wysokimi
walorami poznawczymi, edukacyjnymi i etycznymi, prezentowanymi w przyst´pnej dla młodego widza formie i na
wysokim poziomie artystycznym; posługuje si´ j´zykiem
filmowym zrozumiałym i atrakcyjnym dla młodego widza;
cechuje go atrakcyjnoÊç formalna i technologiczna oraz
potencjał wzbogacajàcy europejskà ró˝norodnoÊç
kulturowà.

Film o tematyce
historycznej

Film, który podejmuje wa˝ny temat historyczny na wysokim
poziomie artystycznym, dotyczy istotnych dla polskiej tradycji
i kultury wydarzeƒ oraz postaci historycznych (zwłaszcza
nieobecnych dotàd w polskim kinie); odznacza si´ znaczàcymi walorami edukacyjnymi; opisuje tradycje lokalne
regionów w kontekÊcie historycznym i wzbogaca europejskà
ró˝norodnoÊç kulturowà; ma znaczenie dla kultury
narodowej i umacnia tradycj´ polskà i j´zyka polskiego; tło
historyczne wydarzeƒ ma znaczàcy wpływ na dramaturgi´,
rozwój bohaterów i przebieg akcji, a przedstawione
wydarzenia sà prawdopodobne w pokazywanym kontekÊcie
historycznym.

Dotacja

Dofinansowanie udzielone przez PISF w trybie okreÊlonym
rozporzàdzeniem Ministra Kultury z 27 paêdziernika
2005 r. i podlegajàce zwrotowi zgodnie z § 17 ust.1 i 2
rozporzàdzenia.

Film o znaczàcym
potencjale
frekwencyjnym

Film, który jest przedsi´wzi´ciem komercyjnym majàcym
zainteresowaç szerokà widowni´; nale˝y do okreÊlonego
gatunku filmowego (np. komedia, film kryminalny, melodramat, musical, thriller).

Film

Utwór audiowizualny w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o kinematografii.

Film trudny

Film, którego treÊç i forma majà charakter artystycznie
ambitny i który ma ograniczone walory komercyjne.
Ka˝dy debiut re˝yserski jest filmem trudnym.

Film autorski

Film, który cechuje wysoki potencjał artystyczny; jest
nowatorski i oryginalny w sferze tematycznej lub formalnej
i technologicznej; porusza wa˝kà dla współczesnej
widowni tematyk´; wzbogaca europejskà ró˝norodnoÊç
kulturowà i ma potencjał festiwalowy; jest filmem o ograniczonych walorach komercyjnych.

Filmy animowane o czasie projekcji przekraczajàcym
Filmy pełnometra˝owe
70 minut, przeznaczone do rozpowszechniania w pierwszej
animowane
kolejnoÊci w kinach.
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Filmy dokumentalne o czasie projekcji przekraczajàcym
Filmy pełnometra˝owe
70 minut, przeznaczone do rozpowszechniania w pierwszej
dokumentalne
kolejnoÊci w kinach.
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TABELA DEFINICJI LEGALNYCH PISF DO PO PRODUKCJA FILMOWA

Filmy fabularne o czasie projekcji przekraczajàcym
Filmy pełnometra˝owe
70 minut, przeznaczone do rozpowszechniania w pierwszej
fabularne
kolejnoÊci w kinach.
Filmy
Êredniometra˝owe
animowane

Filmy animowane o czasie projekcji przekraczajàcym
15 minut i nie dłu˝sze ni˝ 70 minut.

Filmy
Êredniometra˝owe
dokumentalne

Filmy dokumentalne o czasie projekcji przekraczajàcym
40 minut i nie dłu˝sze ni˝ 70 minut.

Filmy
krótkometra˝owe
animowane

Filmy animowane o czasie projekcji nie dłu˝szym ni˝
15 minut.

Filmy
krótkometra˝owe
dokumentalne

Filmy dokumentalne o czasie projekcji nie dłu˝szym ni˝
40 minut.

Filmowy miniserial

Kilkuodcinkowa wersja telewizyjna filmu kinowego, która
jest realizowana równolegle z filmem kinowym.

Gatunek filmowy

Filmy fabularne z właÊciwym sobie systemem reguł budowy
filmu i Êrodków wyrazu artystycznego (np. dramat psychologiczny, komedia, kryminał itp.).

Harmonogram
produkcji filmu

Plan realizacji filmu liczony w dniach kalendarzowych,
podzielony na:
1) okres prac przygotowawczych,
2) okres zdj´ciowy,
3) okres monta˝u i udêwi´kowienia,
4) okres prac koƒcowych (w tym wykonanie kopii
wzorcowej);
w przypadku filmów animowanych to:
1) okres prac przygotowawczych,
2) okres animacji,
3) okres obróbki cyfrowej obrazu i udêwi´kowienia filmu,
4) okres prac koƒcowych (w tym wykonanie kopii
wzorcowej).

Kolaudacja filmu

patrz: Odbiór filmu.

Oryginalny pierwszy egzemplarz skoƒczonego filmu
stanowiàcy wzorzec pod wzgl´dem zarówno artystycznym,
Kopia wzorcowa filmu jak i technicznym przy produkcji kopii eksploatacyjnych i/lub
emisyjnych filmu; kopia wzorcowa musi zostaç zarchiwizowana i nie b´dzie eksploatowana w ˝adnym zakresie.
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Koszt produkcji filmu

Koszty bezpoÊrednie wyprodukowania filmu z maksymalnie
trzema kopiami pokazowymi, powi´kszone o koszty ogólne (tj.
cz´Êç kosztów stałych producenta, przypisanych do filmu w proporcji wynikajàcej z jego polityki rachunkowoÊci, odpowiednio
zapisanej) oraz o wycenionà wartoÊç wkładów rzeczowych koproducentów i inwestorów, nie obcià˝one podatkiem VAT, który
podlega odliczeniu. OkreÊlenie „podatek VAT, który podlega
odliczeniu” nale˝y rozumieç: „podatek VAT, który zostanie
w trakcie produkcji lub czasie, w jakim obowiàzuje umowa
dotacji/po˝yczki, odzyskany przez producenta”.

MniejszoÊciowa
koprodukcja
mi´dzynarodowa

Koprodukcja mi´dzynarodowa, w której całkowity udział
(finansowy lub finansowo-rzeczowy) strony polskiej wynosi co
najmniej 20% przy koprodukcji dwustronnej oraz co najmniej
10% przy koprodukcji wielostronnej. Wymagana jest bezwzgl´dna koniecznoÊç wydatkowania co najmniej 80% dotacji
na terenie Polski, a wkład artystyczny polskich twórców musi byç
adekwatny do zakładanego udziału koproducenckiego strony
polskiej. Minimalny wkład artystyczny polskich twórców: dla
filmu fabularnego – zaanga˝owanie przynajmniej jednego
z wymienionych polskich twórców: scenograf, operator zdj´ç,
monta˝ysta, kompozytor; dla filmu dokumentalnego
– wykorzystanie przynajmniej jednego z nast´pujàcych
elementów: materiał z polskich archiwów filmowych, udział
polskiego bohatera lub zatrudnienie do produkcji polskiego
autora zdj´ç, polskiego kompozytora lub polskiego monta˝ysty;
dla filmu animowanego – zaanga˝owanie przynajmniej
jednego z wymienionych polskich twórców: re˝yser animacji,
autor scenopisu obrazkowego (tzw. storyboardu), autor
projektów plastycznych, kompozytor; oraz wykonanie znaczàcej
cz´Êci animacji w Polsce. Ponadto producent wiodàcy
przedsi´wzi´cia musi wykazaç si´ uznanym i znaczàcym
dorobkiem producenckim.

Odbiór filmu

Jest to przyj´cie filmu podzielone na dwa etapy:
1) odbiór obrazu z kopii roboczej to przedstawienie wersji
monta˝owej filmu przed udêwi´kowieniem;
2) koƒcowy przeglàd to zaprezentowanie ostatecznej wersji
obrazu wraz z dêwi´kiem oraz napisami czołowymi
i koƒcowymi, po zgraniu (jest to pokaz filmu, który
powinien odbywaç si´ w warunkach umo˝liwiajàcych
profesjonalnà ocen´ przedstawionego materiału pod
wzgl´dem jakoÊci technicznej obrazu i dêwi´ku).
Odbiór obrazu i koƒcowy przeglàd mogà oznaczaç
wiele pokazów.
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Re˝yser o uznanym dorobku artystycznym, doÊwiadczeniu
i wiedzy w adekwatnym rodzaju filmowym, który sprawuje
opiek´ artystycznà nad debiutem, poczàwszy od prac
Opiekun artystyczny
debiutu re˝yserskiego literackich, a skoƒczywszy na odbiorze filmu; analogicznie
przy debiucie scenopisarskim opiekunem jest scenarzysta
o uznanym dorobku.
Pozaeuropejski film

Film, którego producent wiodàcy ma siedzib´ w kraju nie
b´dàcym członkiem Unii Europejskiej ani stronà umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Po˝yczka

Dofinansowanie udzielone przez PISF w trybie okreÊlonym
rozporzàdzeniem Ministra Kultury z 27 paêdziernika
2005 r., które podlega zwrotowi niezale˝nie od wyników
eksploatacji filmu.

Producent

Beneficjent dotacji/po˝yczki – podmiot, o którym mowa
w art. 5 pkt 6 ustawy o kinematografii; producentem w tym
znaczeniu mo˝e byç tylko osoba fizyczna prowadzàca
zarejestrowanà działalnoÊç gospodarczà w zakresie
produkcji filmowej lub osoba prawna, która ma w zakresie
swojej działalnoÊci zaprogramowanà i ujawnionà
w adekwatnym rejestrze działalnoÊç w zakresie produkcji
filmowej; producent co do zasady jest właÊcicielem lub
współwłaÊcicielem autorskich praw majàtkowych do
scenariusza i wszystkich pozostałych składowych filmu,
czyli do dzieła jako całoÊci.

Producent wiodàcy

Produkcja filmowa
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Osoba fizyczna prowadzàca zarejestrowanà działalnoÊç
gospodarczà lub osoba prawna, która spełnia m.in. ni˝ej
wymienione warunki:
1) jest magnus parens powstania filmu;
2) scala rozbie˝ne interesy wszystkich uczestników
procesu produkcji;
3) pozyskuje Êrodki finansowe i rzeczowe, dba
o płynnoÊç finansowà w procesie produkcji filmu;
4) jest dla współproducentów, inwestorów i sponsorów
gwarantem wyprodukowania filmu,
5) współdecyduje i współodpowiada za artystyczny
i ekonomiczny wynik produkcji filmu.
Zespół czynnoÊci twórczych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych, prowadzàcych do wytworzenia filmu w postaci kopii wzorcowej.

TABELA DEFINICJI LEGALNYCH PISF DO PO PRODUKCJA FILMOWA

Promesa

Przyrzeczenie dofinansowania w formie dotacji lub po˝yczki projektu filmowego zło˝onego w ramach PO Produkcja
filmowa, w zakresie produkcji (nie dotyczy rozwoju
projektu).

Rodzaje filmów

Film animowany, film dokumentalny, film fabularny.

Rozwój projektu
(„development”)

Dofinansowanie prac wst´pnych prowadzàcych do wyprodukowania filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego (przygotowanie i pisanie scenariusza, poprawki
scenariuszowe, tzw. script doctoring, przygotowanie
scenopisu obrazkowego, tzw. storyboard, przygotowanie
projektów plastycznych, produkcja pilota, produkcja
zwiastuna, tzw. trailera, wykonanie próbnych zdj´ç,
poszukiwanie inwestorów i/lub koproducentów, przygotowywanie planów finansowych, dokumentacji scenograficznej itp.).

Seria filmów
animowanych
(serial animowany)

Co najmniej trzynaÊcie krótkometra˝owych filmów animowanych połàczonych wyrazistym wàtkiem przewodnim,
którym mo˝e byç postaç bohatera, tło wydarzeƒ, temat
opowieÊci, a tak˝e styl artystyczny poszczególnych cz´Êci
serii.

Stypendium
scenariuszowe

Dofinansowanie pisania scenariusza pełnometra˝owego
filmu fabularnego, pełnometra˝owego filmu animowanego, pełnometra˝owego filmu dokumentalnego.

Wi´kszoÊciowa
koprodukcja
mi´dzynarodowa

Koprodukcja mi´dzynarodowa, której re˝yserem jest polski
twórca oraz której producentem wiodàcym jest polski
producent.

Wkład własny
producenta

Wkład finansowy lub finansowo-rzeczowy, który pochodzi
z majàtku producenta, z po˝yczki od osoby fizycznej lub
prawnej, bàdê został pozyskany od dystrybutora w formie
minimum gwarantowanego, z przedsprzeda˝y licencji do
filmu, z kredytu lub innych produktów bankowych o podobnym charakterze, lub jest przekazywany przez
sponsora/sponsorów w zamian za promocj´ i reklam´.

8. LIST INTENCYJNY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
8.1. List intencyjny PISF (z okreÊlonà kwotà udziału) jest dokumentem potwierdzajàcym zainteresowanie Instytutu dofinansowywaniem koprodukcji
mi´dzynarodowej. List taki jest wydawany sporadycznie i tylko w przypadku
niektórych projektów, realizowanych ze znaczàcym wkładem artystycznym strony
polskiej (polski re˝yser i scenariusz polskiego autora, wi´kszoÊç dni zdj´ciowych
w Polsce, zaanga˝owanie polskich twórców, aktorów, techników itp.). Zasad-
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niczym celem wydania takiego listu jest zwi´kszenie szans polskiego producenta
na pozyskanie dla projektu inwestorów zagranicznych.
8.2. Wniosek o wydanie listu producent polski mo˝e zło˝yç po uzyskaniu uprzedniej zgody Dyrektora PISF. List jest wydawany po zweryfikowaniu przez
Instytut realnoÊci zało˝eƒ przedsi´wzi´cia i uzyskaniu rekomendacji grona
liderów eksperckich. Spotkania liderów dotyczàce wydawania listów
intencyjnych PISF odbywajà si´ dwa razy w roku, w trybie niezale˝nym od
sesji.
8.3. List intencyjny nie zast´puje obowiàzku zło˝enia wniosku do PO Produkcja
filmowa, a tylko go poprzedza. Wniosek z udokumentowanym zabezpieczeniem kosztów produkcji podlega standardowym procedurom
weryfikacji w sesji. Liderzy po weryfikacji dopracowanego ju˝ projektu
majà prawo odrzuciç projekt, jeÊli zło˝ony do PO Produkcja filmowa
wniosek b´dzie zasadniczo odbiegał od projektu przedstawionego w celu
wydania listu. W takiej sytuacji producent ma prawo odwołaç si´ do
Dyrektora PISF, a Dyrektor – o ile uzna za zasadne – przyzna
dofinansowanie z 15% rezerwy alokacji w jego gestii w ramach ka˝dego
priorytetu.

PRIORYTET II: ROZWÓJ PROJEKTU

6.

7.

8.

PRIORYTET I: STYPENDIA SCENARIUSZOWE
9.
1. Beneficjentami priorytetu I sà scenarzyÊci.
2. O stypendium scenariuszowe nie mogà ubiegaç si´ debiutujàcy scenarzyÊci bez
dorobku literackiego lub filmowego.
3. Stypendium jest udzielane scenarzyÊcie piszàcemu dzieło nowatorskie, b´dàce
wytworem jego własnej twórczoÊci. Nie mo˝na ubiegaç si´ o stypendium na
napisanie scenariusza, który b´dzie adaptacjà innego ju˝ istniejàcego dzieła.
Dopuszczalnym wyjàtkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy scenarzysta jest autorem
dzieła, które ma byç przedmiotem adaptacji, i jest jednoczeÊnie wyłàcznym
właÊcicielem autorskich praw majàtkowych do tego dzieła.
4. Rodzaje dofinansowywanych projektów:
4.1. Filmy autorskie (pełnometra˝owe fabularne, pełnometra˝owe dokumentalne
i pełnometra˝owe animowane),
4.2. Filmy o tematyce historycznej (pełnometra˝owe fabularne, pełnometra˝owe
dokumentalne i pełnometra˝owe animowane),
4.3. Filmy dla młodego widza i widowni familijnej (pełnometra˝owe fabularne
i pełnometra˝owe animowane),
4.4. Filmy o znaczàcym potencjale frekwencyjnym (pełnometra˝owe fabularne
i pełnometra˝owe animowane).
5. Kwoty dofinansowania:
5.1. Dofinansowanie projektów filmów fabularnych nie mo˝e przekroczyç:
a) 50 000 zł dla projektów filmów autorskich, dla młodego widza i widowni
familijnej oraz o znaczàcym potencjale frekwencyjnym,
b) 60 000 zł dla projektów filmów o tematyce historycznej,

16

5.2. Dofinansowanie projektów filmów dokumentalnych nie mo˝e przekroczyç:
a) 30 000 zł dla pełnometra˝owych projektów filmów autorskich,
b) 40 000 zł dla pełnometra˝owych projektów filmów o tematyce historycznej,
5.3. Dofinansowanie projektów filmów animowanych nie mo˝e przekroczyç:
a) 50 000 zł dla pełnometra˝owych projektów filmów autorskich, o tematyce
historycznej, dla młodego widza i widowni familijnej oraz o znaczàcym
potencjale frekwencyjnym.
Stypendium scenariuszowe podlega zwrotowi w całoÊci w terminie 14 dni od dnia
zbycia przez stypendyst´ autorskich praw majàtkowych do scenariusza na rzecz
producenta filmowego lub innej osoby. Dotyczy to równie˝ zbycia praw do
scenariusza w zakresie innym ni˝ wyprodukowanie filmu i jego eksploatacja.
Udzielenie przez scenarzyst´ opcji na nabycie praw nie jest zbyciem przez niego
praw majàtkowych do scenariusza i jej zawarcie nie wymaga zwrotu stypendium
w ustalonym wy˝ej terminie.
JeÊli scenarzysta otrzymał dwa kolejne stypendia i ˝aden ze scenariuszy nie został
zakupiony przez producenta, scenarzysta traci na dwa lata prawo do ubiegania si´
o stypendium. Okres dwóch lat jest liczony od ukoƒczenia ostatniego stypendium
scenariuszowego (tj. od daty formalnej akceptacji scenariusza w PISF).
ScenarzyÊci, którzy otrzymali nagrod´ za najlepszy scenariusz na FPFF w Gdyni, po
pozytywnym przejÊciu wszystkich procedur kwalifikacyjnych otrzymujà stypendium
w pierwszej kolejnoÊci.
Stypendium b´dzie wypłacane w ratach:
9.1. 60% kwoty po podpisaniu przez stypendyst´ umowy z PISF,
9.2. 30% kwoty po zło˝eniu w PISF scenariusza wraz z recenzjà przyszłego re˝ysera lub producenta,
9.3. 10% kwoty po formalnej akceptacji scenariusza w PISF.

PRIORYTET II: ROZWÓJ PROJEKTU
1. Dofinansowanie przedsi´wzi´cia w ramach rozwoju projektu nie mo˝e przekraczaç
50% planowanych kosztów przedsi´wzi´cia, z zastrze˝eniem limitów kwotowych
ustalonych w programach operacyjnych na dany rok. Pozostała cz´Êç Êrodków
w ramach bud˝etu rozwoju projektu musi pochodziç z innych êródeł (wkład własny
producenta, koproducentów, sponsorów, inwestorów, fundusze strukturalne itp.).
Wkład rzeczowy w ramach Êrodków zgromadzonych przez producenta poza
wnioskowanà dotacjà z PISF nie mo˝e stanowiç wi´cej ni˝ 50% łàcznej wartoÊci tych
Êrodków.
2. Rodzaje dofinansowywanych projektów:
2.1. Filmy autorskie (pełnometra˝owe fabularne, dokumentalne i animowane,
Êredniometra˝owe dokumentalne i animowane),
2.2. Filmy o tematyce historycznej (pełnometra˝owe fabularne, dokumentalne
i animowane, Êredniometra˝owe dokumentalne, seria filmów animowanych),
2.3. Filmy dla młodego widza i widowni familijnej (pełnometra˝owe fabularne
i animowane, seria filmów animowanych).
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3. Kwoty dofinansowania:
3.1. Dofinansowanie projektów filmów fabularnych nie mo˝e przekroczyç:
a) 200 000 zł dla filmów autorskich oraz dla młodego widza i widowni
familijnej,
b) 250 000 zł dla filmów o tematyce historycznej.
3.2. Dofinansowanie projektów filmów dokumentalnych nie mo˝e przekroczyç:
a) 50 000 zł dla pełnometra˝owych filmów autorskich,
b) 30 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów autorskich,
c) 100 000 zł dla pełnometra˝owych filmów o tematyce historycznej,
d) 70 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów o tematyce historycznej.
3.3. Dofinansowanie projektów filmów animowanych nie mo˝e przekroczyç:
a) 300 000 zł dla pełnometra˝owych filmów autorskich, pełnometra˝owych
filmów i serii filmów historycznych oraz pełnometra˝owych filmów i serii
filmów dla młodego widza i widowni familijnej,
b) 50 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów autorskich.
4. 50% dotacji przyznanej producentowi na rozwój projektu powinno byç
przeznaczone na prace literackie (honorarium scenarzysty, dokumentacja
scenariuszowa, konsultacje literackie itp.), 20% na prace re˝yserskie (wst´pna
dokumentacja obiektów, wst´pny casting, próby charakteryzacji itp.) oraz 30% na
prace producenckie (koszty zwiàzane z poszukiwaniem i pozyskiwaniem
koproducentów itp.). W przypadku filmów animowanych 50% przyznanej dotacji
powinno byç przeznaczone na prace literackie i plastyczne.1
5. Producent w ramach rozwoju projektu filmowego mo˝e aplikowaç o dofinansowanie
adaptacji utworu literackiego tylko pod warunkiem udokumentowania, ˝e skutecznie
nabył prawa do wykorzystania pierwowzoru do napisania adaptacji i wykorzystania
jej do ewentualnej produkcji i eksploatacji filmu.
6. Dofinansowanie przyznane na rozwój projektu b´dzie wypłacane w ratach:
6.1. 60% dotacji po podpisaniu umowy,
6.2. 30% dotacji po zło˝eniu scenariusza i rozliczeniu I raty dotacji (w przypadku
serii filmów animowanych – zgodnie z omówieniem szczegółowym w cz. II:
Tryb naboru i wyboru wniosków w ramach PO PISF na rok 2012),
6.3. 10% dotacji po rozliczeniu zadania b´dàcego przedmiotem umowy zawartej
z PISF i pod warunkiem zło˝enia poprawnego pod wzgl´dem formalnym
i rachunkowym wniosku o dofinansowanie produkcji przygotowanego
w ramach rozwoju projektu filmu.
7. Po otrzymaniu dotacji na produkcj´ filmowà producent zwraca dotacj´ otrzymanà
na rozwój projektu przy wypłacie I raty dotacji przyznanej na produkcj´. Producent,
który nie korzystał z dotacji PISF na etapie rozwoju projektu, ma prawo umieÊciç
w planowanych kosztach produkcji filmu koszty poniesione na etapie rozwoju
projektu, ale nie mo˝e ich rozliczaç z dotacji przyznanej na produkcj´ filmu.
8. Je˝eli producent ma w realizacji dwa projekty w stadium rozwoju (z dofinansowaniem PISF), nie mo˝e składaç wniosku na kolejny projekt. Prace nad rozwojem
projektu nie mogà trwaç dłu˝ej ni˝ dwa lata. Odst´pstwo od tej reguły jest mo˝liwie
1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek producenta, Dyrektor PISF mo˝e wydaç
zgod´ na innà struktur´ wydatkowania dotacji.
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jedynie w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora PISF. O zgod´
t´ producent musi wystàpiç nie póêniej ni˝ miesiàc przed upływem ustalonego
w umowie terminu zakoƒczenia prac.
9. Je˝eli producent skorzysta dwa razy z rz´du z dofinansowania na rozwój projektu
i nie rozpocznie produkcji ˝adnego z nich, tzn. nie rozpocznie zdj´ç do filmu (lub
animacji) w ciàgu dwóch lat od zło˝enia i zaakceptowania w PISF Raportu Koƒcowego z wykorzystania dotacji na rozwój ostatniego z dofinansowanych projektów,
producent ten traci na dwa lata prawo do ubiegania si´ o dofinansowanie rozwoju
projektu.
10. Producent jest zobowiàzany do rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami okreÊlonymi w umowie, w tym w szczególnoÊci do przedło˝enia:
10.1. cz´Êciowego finansowego rozliczenia zadania na formularzu Raport Cz´Êciowy,
10.2. koƒcowego finansowego rozliczenia zadania na formularzu Raport Koƒcowy.
Formularze sà dost´pne na stronie internetowej www.pisf.pl
11. Je˝eli w ciàgu dwóch lat od daty zaakceptowania przez PISF Raportu Koƒcowego
z wykorzystania dotacji na rozwój projektu producent nie zło˝y wniosku
o dofinansowanie produkcji rozwijanego projektu, III rata dotacji na rozwój tego
projektu nie b´dzie przekazana.

ZASADY OGÓLNE DLA PRIORYTETÓW III, IV, V
1. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
1.1. Dofinansowanie przedsi´wzi´cia w ramach produkcji filmowej nie mo˝e
przekraczaç 50% planowanych kosztów przedsi´wzi´cia, z zastrze˝eniem
limitów kwotowych, ustalonych w programach operacyjnych na dany rok.
Projekt o charakterze filmu trudnego, w tym debiut re˝yserski lub drugi film
re˝yserski, mo˝e otrzymaç dofinansowanie nie wy˝sze ni˝ 70% kosztów
produkcji.
1.2. Dla koprodukcji mi´dzynarodowych limity procentowe dofinansowania sà
obliczane od całoÊci finansowania strony polskiej. W przypadku koprodukcji
mi´dzynarodowej, w której re˝yserem filmu jest obywatel polski, limity
procentowe sà obliczane od całoÊci bud˝etu.
1.3. O dofinansowanie koprodukcji mniejszoÊciowej (Tabela Definicji Legalnych
PISF do PO Produkcja Filmowa, strona 13) nie mo˝na si´ ubiegaç, jeÊli
producent wiodàcy nie posiada uznanego dorobku producenckiego. Dla
mniejszoÊciowych koprodukcji mi´dzynarodowych b´dà rozpatrywane
wnioski, w których udział strony polskiej wynosi co najmniej 20%
w koprodukcji dwustronnej oraz co najmniej 10% w koprodukcji
wielostronnej, a minimum 80% dotacji musi byç bezwzgl´dnie wydane na
terenie Polski, zaÊ wkład artystyczny polskich twórców musi byç adekwatny do
zakładanego udziału koproducenckiego strony polskiej. (Minimalny wkład
artystyczny polskich twórców to: dla filmu fabularnego – zaanga˝owanie
przynajmniej jednego z wymienionych polskich twórców: scenografa,
operatora zdj´ç, monta˝ysty, kompozytora; dla filmu dokumentalnego

19

CZ¢Âå I: PROGRAMY OPERACYJNE PISF NA ROK 2012

– wykorzystanie przynajmniej jednego z nast´pujàcych elementów: materiał
z polskich archiwów filmowych, udział polskiego bohatera lub zatrudnienie do
produkcji polskiego autora zdj´ç, polskiego kompozytora lub polskiego
monta˝ysty; dla filmu animowanego – zaanga˝owanie przynajmniej jednego
z wymienionych polskich twórców: re˝ysera animacji, autora scenopisu
obrazkowego, tzw. storyboardu, autora projektów plastycznych, kompozytora;
oraz wykonanie znaczàcej cz´Êci animacji w Polsce.)
Dla koprodukcji mniejszoÊciowej limity procentowe dofinansowania obliczane
sà od całoÊci finansowania strony polskiej. Dla koprodukcji mniejszoÊciowej,
której re˝yserem jest polski twórca, limity procentowe sà obliczane od całoÊci
bud˝etu.
1.4. Wnioskujàc o dofinansowanie produkcji, producent jest zobowiàzany wnieÊç
wkład własny w wysokoÊci minimum 5% planowanego kosztu przedsi´wzi´cia.
Wkład ten mo˝e mieç charakter finansowy lub finansowo-rzeczowy.
W przypadku wkładu finansowo-rzeczowego udział wkładu o charakterze
rzeczowym nie mo˝e byç wy˝szy ni˝ 95% wartoÊci całego wkładu własnego
producenta. W przypadku koprodukcji mi´dzynarodowych wymóg ten odnosi
si´ do finansowania strony polskiej.
1.5. Obligatoryjnym załàcznikiem we wnioskach o dofinansowanie produkcji
filmowej jest list intencyjny od potencjalnego dystrybutora filmu: w przypadku
filmów pełnometra˝owych – promesa od dystrybutora kinowego wraz
z planem promocji i dystrybucji, a w przypadku filmów Êredniometra˝owych
i krótkometra˝owych – promesa od firm gwarantujàcych publicznà eksploatacj´ i odtwarzanie w jakimkolwiek systemie lub technologii (nadawcy
telewizyjni, VoD, insert itp.). Promesa dystrybucyjna nie jest obligatoryjna
w przypadku debiutów re˝yserskich i drugich filmów re˝yserskich, je˝eli
ubiegajà si´ o dotacj´ dla filmu trudnego.
1.6. Do wniosku składanego do PISF o dofinansowanie produkcji pełnometra˝owego filmu, przeznaczonego do rozpowszechniania w pierwszej kolejnoÊci
w kinach, powinien byç dołàczony list intencyjny od dystrybutora wraz
z kosztorysem wst´pnym promocji i dystrybucji filmu (sà to koszty poza
bud˝etem produkcji filmu, natomiast koszty działaƒ marketingowych
wykonywanych przez producenta w okresie realizacji filmu, np. making of,
strona internetowa filmu, rzecznik prasowy filmu, mogà byç uwzgl´dnione
w kosztorysie produkcji filmu, ale nie mogà byç pokrywane z dofinansowania
PISF). Kosztorys szczegółowy kosztów P&A sporzàdzony przez dystrybutora
(i zatwierdzony przez producenta) powinien byç przedstawiony PISF nie
póêniej ni˝ do dnia wykonania kopii wzorcowej filmu. Koszty promocji
i dystrybucji filmu powinny byç zaplanowane w wysokoÊciach:
a) przy bud˝ecie produkcji do 5 mln zł netto – co najmniej 7% sumy
bezpoÊrednich kosztów produkcji (tj. kosztów produkcji liczonych bez
kosztów ogólnych producenta i wartoÊci wkładów rzeczowych),
b) przy bud˝ecie produkcji powy˝ej 5 mln zł netto – co najmniej 10% sumy
bezpoÊrednich kosztów produkcji (tj. kosztów produkcji liczonych bez
kosztów ogólnych producenta i wartoÊci wkładów rzeczowych).
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1.7. O dofinansowanie produkcji debiutu re˝yserskiego mogà si´ ubiegaç
wyłàcznie projekty re˝yserów, którzy zrealizowali co najmniej: jeden film
krótkometra˝owy lub telewizyjny, lub jeden pełnowymiarowy telewizyjny
spektakl teatralny, lub pełnili funkcj´ II re˝ysera przy produkcji minimum
trzech kinowych filmach fabularnych. Re˝yserzy debiutanci nie majàcy
ukoƒczonych studiów re˝yserskich ani studiów w akademiach sztuk pi´knych
na wydziałach animacji muszà legitymowaç si´ znaczàcym dorobkiem
artystycznym2. Projekty debiutów re˝yserskich rozpatrywane b´dà pod
warunkiem dołàczenia do wniosku umowy z opiekunem artystycznym. Na
zasadach debiutu mogà byç tak˝e dofinansowane projekty drugich filmów
re˝yserskich. Przy realizacji drugiego filmu re˝ysera udział opiekuna
artystycznego nie jest obligatoryjny.
1.8. W przypadku projektów filmowych, których koproducentem jest nadawca
telewizyjny bàdê jednym ze êródeł finansowania sà Êrodki uzyskane od
nadawcy telewizyjnego, producent jest zobowiàzany zło˝yç we wniosku
oÊwiadczenie, ˝e w podziale praw z nadawcà uwzgl´dni lub uwzgl´dnił w ju˝
podpisanej umowie fakt, i˝ prawa majàtkowe producenta, adekwatne do
sumy dotacji PISF i jego wkładu własnego, pozostajà przy producencie. We
wniosku producent jest zobowiàzany okreÊliç tak˝e wartoÊç praw do
wielokrotnego emitowania filmu przez nadawc´: kwotowo, procentowo lub
jako ró˝nic´ pomi´dzy udziałami procentowymi nadawcy we wpływach na
ró˝nych polach. Umowa z nadawcà musi zawieraç zapisy o podziale przychodów z tytułu sublicencji (w przypadku gdy nadawca jest koproducentem
filmu) z uwzgl´dnieniem wartoÊci praw i udziałów pozostajàcych przy
producencie.
1.9. Je˝eli nadawca telewizyjny jako koproducent filmu wymaga, aby równolegle
z produkcjà kinowego filmu fabularnego została zrealizowana jego
kilkuodcinkowa wersja telewizyjna (tzw. miniserial), producent winien zadbaç
o jedno z dwóch ni˝ej przedstawionych rozwiàzaƒ w umowie zawieranej
z nadawcà:
a) zawarcie umowy koprodukcyjnej o takim brzmieniu, z którego b´dzie
wynikało, ˝e właÊcicielem praw do filmu kinowego i do wszystkich wpływów
z dost´pnych aktualnie pól eksploatacji jest producent oraz ˝e nadawca
telewizyjny ma jedynie nieodpłatne prawo do emitowania filmu fabularnego
we własnych stacjach nadawczych; prawa do serialu telewizyjnego (wersji
telewizyjnej filmu) powinny zostaç przyznane nadawcy i b´dà w takim
przypadku stanowiły godziwà rekompensat´ za wkład nadawcy w wyprodukowanie filmu kinowego,
b) zawarcie dwóch odr´bnych umów koprodukcyjnych z nadawcà telewizyjnym, tj. jednej umowy dotyczàcej tylko kinowego filmu fabularnego
i drugiej umowy dotyczàcej wersji telewizyjnej (miniserialu); w umowie
dotyczàcej wersji telewizyjnej nale˝y rzetelnie wyceniç wartoÊç materiałów
filmowych u˝ytych do wyprodukowania wersji telewizyjnej (miniserialu)
2.

Dyrektor Instytutu lub eksperci podejmujà decyzj´, czy przedstawiony dorobek uprawnia do zło˝enia wniosku
w tym priorytecie.
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filmu, a kwota obliczonej w ten sposób licencji stanowi przychód producenta z tytułu wpływów, z jakich producent ma obowiàzek rozliczaç si´
z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.
1.10. Podczas podejmowania decyzji o dofinansowaniu b´dà preferowane projekty
ubiegajàce si´ o pomoc w formie por´czenia lub po˝yczki.
2. ZWI¢KSZENIE DOFINANSOWANIA Z TYTUŁU NAGRÓD
2.1. Po otrzymaniu znaczàcej nagrody filmowej producent i re˝yser nagrodzonego
filmu mogà wystàpiç do Dyrektora PISF z proÊbà o zwi´kszenie dofinansowania dla swojego kolejnego projektu filmowego z tytułu tej˝e nagrody.
Decyzja o ewentualnym przyznaniu zwi´kszenia oraz o jego wysokoÊci nale˝y
do Dyrektora Instytutu.
2.2. Zwi´kszenia przysługujàce z tytułu nagród nie sumujà si´. W jednym projekcie
mo˝e wykorzystaç prawo do zwi´kszenia tylko jeden z beneficjentów nagrody.
Jedna nagroda uprawnia do zwi´kszenia tylko jeden raz i nie mo˝e byç
dzielone na dwa lub wi´cej projektów. Uprawnienia do zwi´kszeƒ przysługujà
w okresie nie dłu˝szym ni˝ 5 lat od koƒca roku kalendarzowego, w którym
została przyznana nagroda.
3. ODBIÓR FILMU
3.1. Producent jest zobowiàzany do przedstawienia filmu do odbioru przez PISF.
W tym celu organizuje:
a) pierwszy odbiór obrazu z kopii roboczej,
b) koƒcowy przeglàd.
3.2. Terminy projekcji producent zobowiàzany jest uzgodniç z PISF i ekspertami,
którzy oceniali projekt.
3.3. Ka˝dy z przeglàdów okreÊlonych w ppkt 3.1. mo˝e oznaczaç wiele pokazów.
Je˝eli PISF nie zgłosi uwag ani zastrze˝eƒ w formie pisemnej w terminie do
14 dni roboczych liczonych od dnia pokazu, nale˝y uznaç, ˝e akceptuje film
w zaprezentowanej postaci.
4. ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI/PO˚YCZKI
4.1. Producent jest zobowiàzany do rozliczenia dotacji/po˝yczki na warunkach
okreÊlonych w umowie, w tym w szczególnoÊci do przedło˝enia:
a) cz´Êciowego finansowego rozliczenia zadania na formularzu Raport
Cz´Êciowy, dost´pnym w formie elektronicznej na stronie internetowej PISF,
b) koƒcowego finansowego rozliczenia zadania na formularzu Raport
Koƒcowy, dost´pnym w formie elektronicznej na stronie internetowej PISF.
4.2. Producenci filmów pełnometra˝owych przeznaczonych do rozpowszechniania
w pierwszej kolejnoÊci w kinach sà zobowiàzani w trakcie produkcji filmu do
zlecenia wykonania dwukrotnego audytu przez jednà z firm z listy firm
audytorskich posiadajàcych rekomendacj´ PISF i wymienionych na stronie
internetowej Instytutu. Szczegółowy zakres wymaganego audytu został
ogłoszony w formie Zarzàdzenia Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
nr 145 z 19 maja 2010 r. w sprawie szczegółów wykonywania audytu
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finansowego produkcji filmów oraz prowadzenia listy audytorów
certyfikowanych przez Instytut, które dost´pne jest na stronie internetowej PISF
(www.pisf.pl).
4.3. Koszt wykonania audytu musi byç zaplanowany w bud˝ecie produkcji filmu
i mo˝e byç pokrywany z dotacji/po˝yczki PISF.
4.4. Raporty z audytów powinny byç przesłane do Instytutu przed zło˝eniem
rozliczenia kolejnych rat dotacji/po˝yczki oraz koƒcowego rozliczenia
finansowego zadania.
5. INNE WYMOGI
5.1. W przypadku produkcji pełnometra˝owego filmu fabularnego lub animowanego producent zobowiàzany jest do wykonania w ramach materiałów
wyjÊciowych filmu kopii wzorcowej na taÊmie Êwiatłoczułej 35 mm oraz kopii na
noÊniku cyfrowym zgodnie ze standardami DCI. Koszty wykonania kopii mogà
byç pokrywane z dotacji PISF. W przypadku produkcji pełnometra˝owego filmu
dokumentalnego producent zobowiàzany jest do wykonania w ramach
materiałów wyjÊciowych filmu kopii wzorcowej na uzgodnionym wczeÊniej
z PISF noÊniku.
5.2. Producent, w uzgodnieniu z PISF, ma obowiàzek umieÊciç na wszystkich
kopiach filmowych informacj´ o dofinansowaniu filmu przez PISF. Obowiàzek
informowania o dofinansowaniu przez PISF dotyczy równie˝ trailerów i innych
materiałów reklamowych i informacyjnych. Szczegółowe zasady wykorzystania logotypu PISF reguluje instrukcja wykorzystania logo PISF, znajdujàca si´
na stronie www.pisf.pl
5.3. W przypadku wydania filmu na innych noÊnikach ni˝ noÊniki optyczne, np.
DVD, lub udost´pniania filmu poprzez VoD lub Internet, ka˝dy noÊnik lub plik
powinien zawieraç informacj´ o dofinansowaniu filmu przez PISF (logo lub
„czołówka” PISF), a tak˝e logo zamieszczone byç powinno na okładce
i bezpoÊrednio na płycie DVD.
5.4. Producent, udzielajàc licencji do filmu dofinansowanego przez PISF na pola
eksploatacji inne ni˝ kino i telewizje (zwłaszcza DVD, Blue-ray, VoD itp.),
powinien zadbaç o przygotowanie wersji filmu przystosowanej do potrzeb
jego odbioru przez osoby niedowidzàce i niedosłyszàce.
5.5. Beneficjenci PISF powinni zamieszczaç w zawieranych umowach
koprodukcyjnych, sponsorskich, inwestorskich i innych klauzul´ wskazujàcà
na rozstrzyganie sporów pomi´dzy partnerami produkcji w pierwszej
kolejnoÊci przez Sàd Arbitra˝owy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie
Producentów Audiowizualnych w Warszawie.
5.6. PISF ma prawo, w porozumieniu z producentem, do zgłaszania wyprodukowanych przy udziale Êrodków finansowych Instytutu filmów na zagraniczne
i krajowe festiwale filmowe, przeglàdy i inne imprezy istotne dla promocji
polskiej kinematografii. W tym celu, na pisemne wezwanie Instytutu,
producent ma obowiàzek niezwłocznie dostarczyç kopie filmu z napisami
angielskimi oraz płyty DVD (screenery) w liczbie egzemplarzy okreÊlonej przez
Instytut. Ponadto Instytut mo˝e samodzielnie zgłosiç film na Festiwal Polskich

23

CZ¢Âå I: PROGRAMY OPERACYJNE PISF NA ROK 2012

Filmów Fabularnych w Gdyni, o ile od przyj´cia filmu przez Instytut upłyn´ło
12 miesi´cy. Instytut mo˝e tak˝e samodzielnie zgłaszaç filmy na inne festiwale,
o ile od premiery filmu lub jego pierwszego pokazu na FPFF w Gdyni upłyn´ło
12 miesi´cy.

PRIORYTET III: PRODUKCJA FILMÓW FABULARNYCH
1. Rodzaje dofinansowanych projektów to pełnometra˝owe filmy fabularne:
1.1. Autorskie,
1.2. O tematyce historycznej,
1.3. Dla młodego widza i widowni familijnej,
1.4. O znaczàcym potencjale frekwencyjnym.
2. Kwoty dofinansowania:
2.1. Dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 50% bud˝etu i kwot:
a) 4 000 000 zł dla filmów autorskich oraz filmów dla młodego widza
i widowni familijnej,
b) 7 000 000 zł dla filmów o tematyce historycznej,
c) 2 000 000 zł dla filmów o znaczàcym potencjale frekwencyjnym3.
2.2. Dofinansowanie filmu trudnego (tak˝e debiutu re˝yserskiego lub drugiego
filmu re˝ysera) nie mo˝e przekroczyç 70% bud˝etu i kwot:
a) 2 000 000 zł dla filmów autorskich,
b) 3 000 000 zł dla filmów o tematyce historycznej oraz filmów dla młodego
widza i widowni familijnej.
2.3. Dla dofinansowania koprodukcji mniejszoÊciowych (Tabela Definicji
Legalnych PISF do PO Produkcja Filmowa, strony 13) obowiàzujà limity
procentowe obliczane od polskiego finansowania, z ni˝ej wymienionymi
zastrze˝eniami:
a) dla filmu pełnometra˝owego europejskiego dofinansowanie na rzecz
koproducenta polskiego nie mo˝e przekroczyç 2 000 000 zł,
b) dla filmu pełnometra˝owego pozaeuropejskiego dofinansowanie na rzecz
koproducenta polskiego nie mo˝e przekroczyç 1 500 000 zł.
Dla koprodukcji mi´dzynarodowych mniejszoÊciowych limity procentowe
dofinansowania sà obliczane od całoÊci finansowania strony polskiej. W przypadku
koprodukcji mi´dzynarodowej, której re˝yserem filmu jest polski twórca, limity
procentowe sà obliczane od całoÊci bud˝etu.

3.

W ramach filmów o znaczàcym potencjale frekwencyjnym dofinansowanie przyznawane jest w formie po˝yczki
zwrotnej lub por´czenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzedniej zgodzie Dyrektora PISF,
w ramach filmów o znaczàcym potencjale frekwencyjnym mogà byç składane wnioski o dofinansowanie
w formie dotacji, ale dotyczy to tylko projektów filmów b´dàcych debiutami re˝yserskimi lub filmami drugimi.
W takim przypadku dofinansowanie mo˝e si´gaç 70% bud˝etu filmu (film trudny).
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PRIORYTET IV: PRODUKCJA FILMÓW DOKUMENTALNYCH
1. Rodzaje dofinansowanych projektów:
1.1. Filmy autorskie (pełnometra˝owe, Êredniometra˝owe oraz krótkometra˝owe),
1.2. Filmy o tematyce historycznej (pełnometra˝owe, Êredniometra˝owe oraz
krótkometra˝owe).
2. Kwoty dofinansowania:
2.1. Dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 50% bud˝etu i kwot:
a) 1 000 000 zł dla pełnometra˝owych filmów autorskich,
b) 1 500 000 zł dla pełnometra˝owych filmów historycznych,
c) 300 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów autorskich,
d) 600 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów historycznych,
e) 200 000 zł dla krótkometra˝owych filmów autorskich,
f) 250 000 zł dla krótkometra˝owych filmów historycznych.
2.2. Dofinansowanie filmu trudnego (tak˝e debiutu re˝yserskiego lub drugiego
filmu re˝ysera) nie mo˝e przekroczyç 70% bud˝etu i kwot:
a) 600 000 zł dla pełnometra˝owych filmów autorskich,
b) 1 000 000 zł dla pełnometra˝owych filmów historycznych,
c) 200 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów autorskich,
d) 250 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów historycznych,
e) 100 000 zł dla krótkometra˝owych filmów autorskich,
f) 150 000 zł dla krótkometra˝owych filmów historycznych.
2.3. Dla dofinansowania koprodukcji mniejszoÊciowych (definicja, strony 13)
obowiàzujà limity procentowe obliczane od polskiego finansowania, z ni˝ej
wymienionymi zastrze˝eniami:
a) dla filmu pełnometra˝owego europejskiego i pozaeuropejskiego
dofinansowanie na rzecz koproducenta polskiego nie mo˝e przekroczyç
500 000 zł,
b) w przypadku tego rodzaju koprodukcji mi´dzynarodowej preferowane
b´dà projekty filmów pełnometra˝owych.

PRIORYTET V: PRODUKCJA FILMÓW ANIMOWANYCH
1. Rodzaje dofinansowanych projektów:
1.1. Filmy autorskie (pełnometra˝owe, Êredniometra˝owe oraz krótkometra˝owe),
1.2. Filmy o tematyce historycznej (pełnometra˝owe, seria),
1.3. Filmy dla młodego widza i widowni familijnej (pełnometra˝owe, Êredniometra˝owe, krótkometra˝owe, seria),
1.4. Filmy o znaczàcym potencjale frekwencyjnym (pełnometra˝owe).
2. Kwoty dofinansowania:
2.1. Dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 50% bud˝etu i kwot:
a) 1 500 000 zł dla pełnometra˝owych filmów autorskich,
b) 3 000 000 zł dla pełnometra˝owych filmów i serii o tematyce historycznej,
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c) 3 000 000 zł dla pełnometra˝owych filmów i serii dla młodego widza
i widowni familijnej,
d) 2 000 000 zł dla pełnometra˝owych filmów o znaczàcym potencjale
frekwencyjnym,
e) 500 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów autorskich,
f) 500 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów o tematyce historycznej,
g) 300 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów dla młodego widza i widowni
familijnej,
h) 200 000 zł dla krótkometra˝owych filmów autorskich,
i) 200 000 zł dla krótkometra˝owych filmów o tematyce historycznej,
j) 150 000 zł dla krótkometra˝owych filmów dla młodego widza i widowni
familijnej.
2.2. Dofinansowanie filmu trudnego (tak˝e debiutu re˝yserskiego lub drugiego
filmu re˝ysera) nie mo˝e przekroczyç 70% bud˝etu i kwot:
a) 500 000 zł dla pełnometra˝owych filmów autorskich,
b) 1 500 000 zł dla pełnometra˝owych filmów i serii o tematyce historycznej,
c) 1 500 000 zł dla pełnometra˝owych filmów i serii dla młodego widza
i widowni familijnej,
d) 250 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów autorskich,
e) 250 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów o tematyce historycznej,
f) 200 000 zł dla Êredniometra˝owych filmów dla młodego widza i widowni
familijnej,
g) 100 000 zł dla krótkometra˝owych filmów autorskich,
h) 100 000 zł dla krótkometra˝owych filmów o tematyce historycznej,
i) 100 000 zł dla krótkometra˝owych filmów dla młodego widza i widowni
familijnej,
2.3. Dla dofinansowania koprodukcji mniejszoÊciowych obowiàzujà limity
procentowe obliczane od polskiego finansowania, z ni˝ej wymienionymi
zastrze˝eniami:
a) dla filmu pełnometra˝owego dofinansowanie na rzecz koproducenta
polskiego nie mo˝e przekroczyç 1 000 000 zł,
b) w przypadku tego rodzaju koprodukcji mi´dzynarodowej preferowane
b´dà projekty filmów pełnometra˝owych oraz serii filmów animowanych.

PO EDUKACJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FILMOWEJ

PO EDUKACJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FILMOWEJ

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz
rozporzàdzenia Ministra Kultury z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie udzielania
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsi´wzi´ç z zakresu
kinematografii Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłasza Program
Operacyjny Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej o alokacji 17 mln zł.
Celem programu jest:
– edukacja filmowa, w tym szczególnie młodej widowni,
– wspieranie działaƒ majàcych na celu tworzenie warunków powszechnego
dost´pu do dorobku polskiej, europejskiej i Êwiatowej sztuki filmowej,
– wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego twórców filmowych,
– promocja filmów o szczególnych walorach artystycznych,
– wspieranie procesu digitalizacji i utrzymania archiwów filmowych,
– rozwój badaƒ i analiz naukowych z zakresu kinematografii i rynku audiowizualnego,
– przeciwdziałanie piractwu.
Program realizowany jest przez pi´ç priorytetów:
Priorytet I: Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne;
Priorytet II: Wydarzenia filmowe;
Priorytet III: Filmowe inicjatywy lokalne;
Priorytet IV: Rekonstrukcja cyfrowa i zachowanie archiwów filmowych;
Priorytet V: Badania i rozwój.

PRIORYTET I: EDUKACJA FILMOWA I KSZTAŁCENIE PROFESJONALNE
1. Celem priorytetu jest:
1.1. Edukacja filmowa,
1.2. Zwi´kszenie dost´pu do dorobku polskich i Êwiatowych twórców filmowych,
1.3. Podnoszenie kwalifikacji i profesjonalnych umiej´tnoÊci przedstawicieli
wszystkich grup zawodowych pracujàcych na potrzeby polskiej kinematografii.
2. Rodzaje kwalifikujàcych si´ zadaƒ:
2.1. Systematyczna edukacja dotyczàca historii filmu polskiego i Êwiatowego,
estetyki filmowej i Êrodków wyrazu, społecznych funkcji filmu,
2.2. Rozwój Filmoteki Szkolnej,
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PRIORYTET II: WYDARZENIA FILMOWE

2.3. Szkolenie nauczycieli w zakresie edukacji filmowej,
2.4. Organizacja w kraju i za granicà kursów, szkoleƒ, warsztatów i innych
przedsi´wzi´ç lub programów długoterminowych, zmierzajàcych do podnoszenia kwalifikacji wszystkich grup zawodowych pracujàcych na potrzeby
polskiej kinematografii,
2.5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicà wszystkich grup
zawodowych pracujàcych na potrzeby polskiej kinematografii w ramach programów wspieranych przez PISF,
2.6. Programy dla studentów i absolwentów szkół filmowych ułatwiajàce profesjonalny debiut,
2.7. Realizacja szkolnych filmów krótko- i Êredniometra˝owych,
2.8. Realizacja pozaszkolnych filmów krótko- i Êredniometra˝owych w ramach
programów wspieranych przez PISF,
2.9. Zakup sprz´tu oraz oprogramowania słu˝àcego edukacji i produkcji filmów,
2.10. Inne działania realizujàce cele priorytetu.
3. Beneficjenci:
3.1. Paƒstwowe i samorzàdowe instytucje kultury i instytucje filmowe,
3.2. Szkoły i uczelnie,
3.3. Organizacje pozarzàdowe,
3.4. Profesjonalne firmy szkoleniowe w sferze kinematografii,
3.5. Kina,
3.6. Dyskusyjne kluby filmowe,
3.7. Media,
3.8. Inne podmioty zajmujàce si´ upowszechnianiem kultury.
4. Warunki dofinansowania:
4.1. Dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 50% bud˝etu przedsi´wzi´cia,
z wyjàtkiem sytuacji okreÊlonych poni˝ej w ppkt 4.2. i 4.3.
4.2. W przypadku gdy przedsi´wzi´cie ma lokalny lub regionalny charakter,
ograniczony kràg odbiorców lub ze wzgl´du na niskà wartoÊç komercyjnà nie
mogłoby si´ odbyç bez dofinansowania przez Instytut, pod warunkiem
zachowania zasady koniecznoÊci i proporcjonalnoÊci pomocy publicznej,
dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 70% bud˝etu przedsi´wzi´cia4.
4.3. Limity dofinansowania przedsi´wzi´ç stosuje si´ odpowiednio do udziału
w bud˝ecie tych przedsi´wzi´ç dotacji pochodzàcych z jakichkolwiek êródeł
publicznych (dotacje i subwencje), z wyłàczeniem Êrodków pochodzàcych
z programów wspólnotowych, które na podstawie odr´bnych przepisów lub
decyzji właÊciwych władz Unii Europejskiej mogà byç kumulowane ze
Êrodkami publicznymi.
5. Kryteria wyboru:
5.1. PoprawnoÊç formalna wniosku,
5.2. Dotychczasowa współpraca z PISF,
5.3. TerminowoÊç i rzetelnoÊç rozliczeƒ beneficjenta, dotyczàcych przekazanych
dotacji,

1. Celem priorytetu jest upowszechnianie i popularyzacja kultury filmowej.
2. Rodzaje kwalifikujàcych si´ zadaƒ: organizacja festiwali, przeglàdów, wystaw
i innych imprez o zasi´gu krajowym i mi´dzynarodowym, promujàcych filmy wa˝ne
dla kultury narodowej, europejskiej i Êwiatowej.
3. Beneficjenci:
3.1. Paƒstwowe i samorzàdowe instytucje kultury i instytucje filmowe,
3.2. Organizacje pozarzàdowe,
3.3. Kina,
3.4. Inne podmioty zajmujàce si´ upowszechnianiem kultury.
4. Warunki dofinansowania:
4.1. Dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 20% bud˝etu przedsi´wzi´cia5,
z zastrze˝eniem ppkt. 4.2. poni˝ej,
4.2. Limity dofinansowania przedsi´wzi´ç stosuje si´ odpowiednio do udziału
w bud˝ecie tych przedsi´wzi´ç dotacji pochodzàcych z jakichkolwiek êródeł
publicznych (dotacje i subwencje), z wyłàczeniem Êrodków pochodzàcych
z programów wspólnotowych, które na podstawie odr´bnych przepisów lub
decyzji właÊciwych władz Unii Europejskiej mogà byç kumulowane ze
Êrodkami publicznymi.
5. Kryteria wyboru:
5.1. PoprawnoÊç formalna wniosku,
5.2. Dotychczasowa współpraca z PISF,
5.3. TerminowoÊç i rzetelnoÊç rozliczeƒ beneficjenta, dotyczàcych przekazanych
dotacji,
5.4. WartoÊç merytoryczna zadania, w tym tradycja i ciàgłoÊç realizacji projektu,

4.

5.

W szczególnych przypadkach Dyrektor PISF mo˝e podjàç decyzj´ o zwi´kszeniu udziału PISF w bud˝ecie
projektu, lecz nie wi´cej ni˝ do 90%.
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5.4. CelowoÊç, innowacyjnoÊç i wieloaspektowoÊç podj´tej tematyki,
5.5. JakoÊç dydaktyczna projektu,
5.6. Struktura odbiorców oraz liczba uczestników, w tym szczególnie dzieci
i młodzie˝y,
5.7. Udział specjalistów w przygotowaniu i realizacji zadania,
5.8. DoÊwiadczenie organizatorów projektu i ich dotychczasowy dorobek,
5.9. Terytorialny zasi´g projektu (mi´dzynarodowy, ogólnopolski lub regionalny).
6. Warunki składania wniosków sà okreÊlone w cz´Êci II: Tryb naboru i wyboru
wniosków w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
na rok 2012.
7. Warunki rozliczenia:
PISF w umowie okreÊla warunki udzielenia dotacji, w tym zakres i form´ wymaganych przez PISF informacji o fakcie udzielenia dofinansowania. Wnioskodawca jest
zobowiàzany do rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami okreÊlonymi w umowie,
w tym w szczególnoÊci do przedło˝enia Raportu Koƒcowego.

PRIORYTET II: WYDARZENIA FILMOWE

W szczególnych przypadkach, Dyrektor PISF mo˝e podjàç decyzj´ o zwi´kszeniu udziału PISF w bud˝ecie
projektu, lecz nie wi´cej ni˝ do 50%.
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5.5. Zró˝nicowanie struktury odbiorców lub uczestników oraz liczba uczestników,
5.6. Terytorialny zasi´g projektu (mi´dzynarodowy lub ogólnopolski),
5.7. Udział specjalistów w przygotowaniu i realizacji zadania,
5.8. CelowoÊç, innowacyjnoÊç i wieloaspektowoÊç podj´tej tematyki,
5.9. Ró˝norodnoÊç Êrodowisk zaanga˝owanych w realizacj´ zadania,
5.10. Proponowany przez wnioskodawc´ sposób prezentacji PISF w ramach
realizowanego zadania (plan merytoryczny i promocyjny).
6. Warunki składania wniosków sà okreÊlone w cz´Êci II: Tryb naboru i wyboru
wniosków w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
na rok 2012.
7. Warunki rozliczenia:
PISF w umowie okreÊla warunki udzielenia dotacji, w tym zakres i form´ wymaganych
przez PISF informacji o fakcie udzielenia dofinansowania. Wnioskodawca jest
zobowiàzany do rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami okreÊlonymi w umowie,
w tym w szczególnoÊci do przedło˝enia Raportu Koƒcowego.

PRIORYTET III: FILMOWE INICJATYWY LOKALNE
1. Celem priorytetu jest:
1.1. Upowszechnianie kultury filmowej,
1.2. Wspieranie działaƒ promocyjnych i marketingowych majàcych na celu
zwi´kszenie widowni filmów o wysokich walorach artystycznych poprzez Sieç
Kin Studyjnych i Lokalnych,
1.3. Popularyzacja sztuki filmowej.
2. Rodzaje kwalifikujàcych si´ zadaƒ:
2.1. Rozpowszechnianie filmów w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych,
2.2. DziałalnoÊç DKF,
2.3. Organizacja festiwali, przeglàdów, wystaw i innych imprez promujàcych
sztuk´ filmowà, o zasi´gu lokalnym,
2.4. Organizacja konkursów filmowych,
2.5. Tworzenie warunków do odbioru sztuki filmowej dla osób niepełnosprawnych.
3. Beneficjenci:
3.1. Paƒstwowe i samorzàdowe instytucje kultury i instytucje filmowe,
3.2. Organizacje pozarzàdowe,
3.3. Kina,
3.4. Dyskusyjne kluby filmowe,
3.5. Inne podmioty zajmujàce si´ upowszechnianiem kultury filmowej.
4. Warunki dofinansowania:
4.1. Dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 50% bud˝etu przedsi´wzi´cia,
z wyjàtkiem sytuacji okreÊlonych poni˝ej w ppkt 4.2., 4.3. i 4.4.
4.2. W przypadku gdy przedsi´wzi´cie ma lokalny lub regionalny charakter,
ograniczony kràg odbiorców lub ze wzgl´du na niskà wartoÊç komercyjnà nie
mogłoby si´ odbyç bez dofinansowania przez Instytut, pod warunkiem

PRIORYTET IV: REKONSTRUKCJA CYFROWA I ZACHOWANIE ARCHIWÓW FILMOWYCH

zachowania zasady koniecznoÊci i proporcjonalnoÊci pomocy publicznej,
dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 70% bud˝etu przedsi´wzi´cia6.
4.3. W przypadku dofinansowania rozpowszechniania filmów w Sieci Kin
Studyjnych i Lokalnych dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 90% bud˝etu
przedsi´wzi´cia.
4.4. Limity dofinansowania przedsi´wzi´ç stosuje si´ odpowiednio do udziału
w bud˝ecie tych przedsi´wzi´ç dotacji pochodzàcych z jakichkolwiek êródeł
publicznych (dotacje i subwencje), z wyłàczeniem Êrodków pochodzàcych
z programów wspólnotowych, które na podstawie odr´bnych przepisów lub
decyzji właÊciwych władz Unii Europejskiej mogà byç kumulowane ze
Êrodkami publicznymi.
5. Kryteria wyboru:
5.1. PoprawnoÊç formalna wniosku,
5.2. Dotychczasowa współpraca z PISF,
5.3. TerminowoÊç i rzetelnoÊç rozliczeƒ beneficjenta, dotyczàcych przekazanych
dotacji,
5.4. WartoÊç merytoryczna i innowacyjna zadania,
5.5. Zró˝nicowanie struktury odbiorców lub uczestników oraz liczba uczestników,
5.6. Udział specjalistów w przygotowaniu i realizacji zadania.
6. Warunki składania wniosków okreÊlone sà w cz´Êci II: Tryb naboru i wyboru
wniosków w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
na rok 2012.
7. Warunki rozliczenia:
PISF w umowie okreÊla warunki udzielenia dotacji, w tym zakres i form´ wymaganych
przez PISF informacji o fakcie udzielenia dofinansowania. Wnioskodawca jest
zobowiàzany do rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami okreÊlonymi w umowie,
w tym w szczególnoÊci do przedło˝enia Raportu Koƒcowego.

PRIORYTET IV: REKONSTRUKCJA CYFROWA I ZACHOWANIE
ARCHIWÓW FILMOWYCH
1. Celem priorytetu jest ochrona i zachowanie archiwalnych zbiorów filmowych.
2. Rodzaje kwalifikujàcych si´ zadaƒ:
2.1. Rekonstrukcja cyfrowa filmów polskich oraz ich przygotowanie do
rozpowszechniania,
2.2. Digitalizacja i konserwacja archiwalnych zbiorów filmowych oraz
dokumentacji filmowej w celu powszechnego udost´pniania,
2.3. Realizacja innowacyjnych projektów wykorzystujàcych technologie cyfrowe.
3. Beneficjenci:
3.1. Podmioty dysponujàce prawami do filmów,
3.2. Podmioty działajàce w sferze przemysłu audiowizualnego.
6.
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4. Warunki dofinansowania:
4.1. Dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 70% bud˝etu przedsi´wzi´cia7,
z zastrze˝eniem ppkt 4.2.,
4.2. Limity dofinansowania przedsi´wzi´ç stosuje si´ odpowiednio do udziału
w bud˝ecie tych przedsi´wzi´ç dotacji pochodzàcych z jakichkolwiek êródeł
publicznych (dotacje i subwencje), z wyłàczeniem Êrodków pochodzàcych
z programów wspólnotowych, które na podstawie odr´bnych przepisów lub
decyzji właÊciwych władz Unii Europejskiej mogà byç kumulowane ze
Êrodkami publicznymi.
5. Kryteria wyboru:
5.1. PoprawnoÊç formalna wniosku,
5.2. Dotychczasowa współpraca z PISF,
5.3. TerminowoÊç i rzetelnoÊç rozliczeƒ beneficjenta, dotyczàcych przekazanych
dotacji,
5.4. WartoÊç merytoryczna zadania,
5.5. Udział specjalistów w przygotowaniu i realizacji zadania,
5.6. Zastosowane technologie i standardy.
6. Warunki składania wniosków okreÊlone sà w cz´Êci II: Tryb naboru i wyboru
wniosków w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
na rok 2012.
7. Warunki rozliczenia:
PISF w umowie okreÊla warunki udzielenia dotacji, w tym zakres i form´ wymaganych
przez PISF informacji o fakcie udzielenia dofinansowania. Wnioskodawca jest
zobowiàzany do rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami okreÊlonymi w umowie,
w tym w szczególnoÊci do przedło˝enia Raportu Koƒcowego.

PRIORYTET V: BADANIA I ROZWÓJ

1. Celem priorytetu jest:
1.1. Rozwój badaƒ naukowych z zakresu wiedzy o filmie,
1.2. Zwi´kszenie dost´pu do opracowaƒ i informacji na temat sztuki filmowej,
1.3. Badanie rynku audiowizualnego,
1.4. Integracja Êrodowisk praktyków i teoretyków wokół problemów rozwoju
i upowszechniania kultury filmowej,
1.5. Wspieranie działaƒ majàcych na celu tworzenie warunków powszechnego
dost´pu do dorobku polskiej, europejskiej i Êwiatowej sztuki filmowej,
1.6. Opracowywanie projektów rozwojowych, w tym inwestycyjnych, majàcych
znaczenie dla rozwoju rynku audiowizualnego w Polsce,
1.7. Przeciwdziałanie piractwu.
2. Rodzaje kwalifikujàcych si´ zadaƒ:
2.1. Prace badawcze dotyczàce kinematografii,
2.2. Publikacja opracowaƒ naukowych z dziedziny kinematografii,

2.3. Organizacja kongresów, konferencji i sympozjów majàcych na celu pogł´bianie i upowszechnianie wiedzy o filmie,
2.4. Publikacja ksià˝ek i czasopism zakresu wiedzy o filmie,
2.5. DziałalnoÊç portali z zakresu wiedzy o filmie,
2.6. Badania rynkowe w sferze kinematografii,
2.7. Wdra˝anie projektów zapobiegajàcych łamaniu praw autorskich w sferze
kinematografii oraz zwalczania piractwa,
2.8. Przygotowanie projektów inwestycyjnych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju
rynku audiowizualnego,
2.9. Przygotowanie i prowadzenie projektów słu˝àcych systemowemu rozwojowi
rynku kinematograficznego w Polsce w zakresie jego organizacji i finansowania,
2.10. Inne działania realizujàce cele priorytetu.
3. Beneficjenci:
3.1. Paƒstwowe i samorzàdowe instytucje kultury i instytucje filmowe,
3.2. Organizacje pozarzàdowe,
3.3. Szkoły i uczelnie,
3.4. Podmioty działajàce w sferze przemysłu audiowizualnego,
3.5. Wydawnictwa,
3.6. Inne podmioty zajmujàce si´ upowszechnianiem kultury filmowej.
4. Warunki dofinansowania:
4.1. Dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 50% bud˝etu przedsi´wzi´cia,
z wyjàtkiem sytuacji okreÊlonych poni˝ej w ppkt 4.2. i 4.3.
4.2. W przypadku gdy przedsi´wzi´cie ma lokalny lub regionalny charakter,
ograniczony kràg odbiorców lub ze wzgl´du na niskà wartoÊç komercyjnà nie
mogłoby si´ odbyç bez dofinansowania przez Instytut, pod warunkiem
zachowania zasady koniecznoÊci i proporcjonalnoÊci pomocy publicznej,
dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 70% bud˝etu przedsi´wzi´cia8.
4.3. Limity dofinansowania przedsi´wzi´ç stosuje si´ odpowiednio do udziału
w bud˝ecie tych przedsi´wzi´ç dotacji pochodzàcych z jakichkolwiek êródeł
publicznych (dotacje i subwencje), z wyłàczeniem Êrodków pochodzàcych
z programów wspólnotowych, które na podstawie odr´bnych przepisów lub
decyzji właÊciwych władz Unii Europejskiej mogà byç kumulowane ze
Êrodkami publicznymi.
5. Kryteria wyboru:
5.1. PoprawnoÊç formalna wniosku,
5.2. Dotychczasowa współpraca z PISF,
5.3. TerminowoÊç i rzetelnoÊç rozliczeƒ beneficjenta, dotyczàcych przekazanych
dotacji,
5.4. WartoÊç merytoryczna zadania,
5.5. Terytorialny zasi´g projektu (mi´dzynarodowy, ogólnopolski lub regionalny),
5.6. Udział specjalistów w przygotowaniu i realizacji zadania,
5.7. CelowoÊç, innowacyjnoÊç i wieloaspektowoÊç podj´tej tematyki,
5.8. Ró˝norodnoÊç Êrodowisk zaanga˝owanych w realizacj´ zadania.

7.

8.

PRIORYTET V: BADANIA I ROZWÓJ

W szczególnych przypadkach, Dyrektor PISF mo˝e podjàç decyzj´ o zwi´kszeniu udziału PISF w bud˝ecie
projektu, lecz nie wi´cej ni˝ do 90%.
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6. Warunki składania wniosków okreÊlone sà w cz´Êci II: Tryb naboru i wyboru
wniosków w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
na rok 2012.
7. Warunki rozliczenia:
PISF w umowie okreÊla warunki udzielenia dotacji, w tym zakres i form´ wymaganych
przez PISF informacji o fakcie udzielenia dofinansowania. Wnioskodawca jest
zobowiàzany do rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami okreÊlonymi w umowie,
w tym w szczególnoÊci do przedło˝enia Raportu Koƒcowego.

PO ROZWÓJ KIN

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz
rozporzàdzenia Ministra Kultury z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie udzielania
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsi´wzi´ç z zakresu
kinematografii Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłasza Program
operacyjny Rozwój kin na 2012 r. o alokacji 11,30 mln zł.
Celem programu jest:
– tworzenie warunków powszechnego dost´pu do dorobku polskiej, europejskiej
i Êwiatowej sztuki filmowej,
– wspieranie działalnoÊci kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji
filmowych,
– dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyÊwietlania filmów.
Program realizowany jest przez dwa priorytety:
Priorytet I: Modernizacja kin;
Priorytet II: Cyfryzacja kin.

PRIORYTET I: MODERNIZACJA KIN
1. Celem priorytetu jest wspieranie działalnoÊci kin oraz poprawa warunków ich
funkcjonowania.
2. Rodzaje kwalifikujàcych si´ projektów:
2.1. Współfinansowanie budowy, modernizacji i adaptacji obiektów na cele
zwiàzane z prowadzeniem działalnoÊci filmowej,
2.2. Współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposa˝enia do
prowadzenia działalnoÊci filmowej, w tym sprz´tu umo˝liwiajàcego odbiór
filmów przez osoby niepełnosprawne,
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2.3. Inne działania realizujàce cele priorytetu.
3. Beneficjenci:
3.1. Kina uczestniczàce w sieci Europa Cinemas lub Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych,
3.2. Kina nie nale˝àce do sieci pod warunkiem, ˝e filmy europejskie w ich rocznym
repertuarze stanowià (bàdê b´dà stanowiç)9 nie mniej ni˝ 30%, w tym polskie
nie mniej ni˝ 15%,
3.3. Instytucje filmowe, studia i wytwórnie filmowe,
3.4. Szkoły filmowe, stowarzyszenia lub fundacje, które prowadzà systematycznà
działalnoÊç kinowà,
3.5. Inne podmioty prowadzàce działalnoÊç kinowà.
4. Warunki dofinansowania:
4.1. Dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 50% bud˝etu przedsi´wzi´cia,
z wyjàtkiem sytuacji okreÊlonych poni˝ej w ppkt 4.2. i 4.3.
4.2. W przypadku gdy przedsi´wzi´cie ma lokalny lub regionalny charakter,
ograniczony kràg odbiorców lub ze wzgl´du na niskà wartoÊç komercyjnà nie
mogłoby si´ odbyç bez dofinansowania przez Instytut, pod warunkiem
zachowania zasady koniecznoÊci i proporcjonalnoÊci pomocy publicznej,
dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç 70% bud˝etu przedsi´wzi´cia10.
4.3. Limity dofinansowania przedsi´wzi´ç stosuje si´ odpowiednio do udziału
w bud˝ecie tych przedsi´wzi´ç dotacji pochodzàcych z jakichkolwiek êródeł
publicznych, z wyłàczeniem Êrodków pochodzàcych z programów
wspólnotowych, które na podstawie odr´bnych przepisów lub decyzji
właÊciwych władz Unii Europejskiej mogà byç kumulowane ze Êrodkami
publicznymi.
5. Kryteria wyboru:
5.1. PoprawnoÊç formalna wniosku,
5.2. Dotychczasowa współpraca z PISF,
5.3. TerminowoÊç i rzetelnoÊç rozliczeƒ beneficjenta, dotyczàcych przekazanych dotacji,
5.4. KompleksowoÊç, innowacyjnoÊç oraz zasadnoÊç realizacji projektu,
5.5. Wpływ projektu na długofalowà popraw´ warunków funkcjonowania kina, w tym:
a) rozszerzenie i podniesienie jakoÊci oferty,
b) popraw´ struktury kosztów funkcjonowania,
c) zwi´kszenie zasi´gu oddziaływania kina,
d) nowatorstwo proponowanych rozwiàzaƒ,
e) zastosowane technologie i standardy,
5.6. Udział podmiotów współfinansujàcych oraz wysokoÊç deklarowanego udziału
własnego w kosztach realizacji zadania,
5.7. Brak zobowiàzaƒ finansowych wobec PISF wynikajàcych z ustawy
o kinematografii.
6. Warunki składania wniosków okreÊlone sà w cz´Êci II: Tryb naboru i wyboru
wniosków w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
na rok 2012.
9.

W przypadku znaczàcego niedotrzymania deklarowanych proporcji repertuaru dotacja podlega zwrotowi wraz
z odsetkami.
10.
W szczególnych przypadkach Dyrektor PISF mo˝e podjàç decyzj´ o zwi´kszeniu udziału PISF w bud˝ecie
projektu, lecz nie wi´cej ni˝ do 90%.
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7. Warunki rozliczenia:
Wnioskodawca jest zobowiàzany do rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w umowie, w tym w szczególnoÊci do przedło˝enia Raportu Koƒcowego.

PRIORYTET II: CYFRYZACJA KIN
1. Celem priorytetu jest stworzenie Sieci Polskich Kin Cyfrowych.
2. Rodzaje kwalifikujàcych si´ projektów:
2.1. Współfinansowanie zakupu sprz´tu do projekcji cyfrowych o minimalnej
rozdzielczoÊci 2K w standardzie DCI.
3. Beneficjentami mogà byç kina, które spełniajà wszystkie cztery poni˝sze warunki:
3.1. Nale˝à do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych i do dnia zło˝enia wniosku nie
posiadajà projektora cyfrowego w standardzie DCI,
3.2. WyÊwietlajà filmy na minimum 300 seansach rocznie,
3.3. Prowadzà działalnoÊç programowà na rzecz młodej widowni i edukacji filmowej,
3.4. Działajà co najmniej rok.
4. Warunki dofinansowania:
4.1. Dotacje dla przedsi´biorców b´dà przyznawane na zasadzie pomocy
publicznej de minimis,
4.2. Dofinansowanie b´dzie wynosiç od 50% kosztów przedsi´wzi´cia; w szczególnych przypadkach Dyrektor PISF mo˝e udzieliç dofinansowania
w wysokoÊci 70%,
4.3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 00 zł netto,
4.4. Ka˝dy beneficjent zobowiàzany jest do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na całoÊç zamówienia,
4.5. Umowa z beneficjentem b´dzie zawarta po rozstrzygni´ciu przetargu
publicznego nieograniczonego, a beneficjent zobowiàzany jest do przedstawienia pełnej dokumentacji przetargowej PISF przed podpisaniem umowy;
ostateczna kwota dotacji b´dzie wynikała z rozstrzygni´cia przetargu;
a zgodnie z zasadami programu cyfryzacji, b´dzie stanowiła maksymalnie
50% kosztów kwalifikowanych zestawu cyfrowego, nie wi´cej jednak ni˝ 50%
maksymalnej ceny zestawu ogłoszonej na stronie internetowej PISF,
4.6. Warunkiem podpisania umowy z beneficjentem jest poprawnoÊç przeprowadzenia przetargu, a w szczególnoÊci brak zapisów w dokumentacji
przetargowej preferujàcych któregokolwiek dostawc´.
5. Kryteria wyboru:
5.1. PoprawnoÊç formalna wniosku,
5.2. Dotychczasowa współpraca z PISF,
5.3. TerminowoÊç i rzetelnoÊç rozliczeƒ beneficjenta, dotyczàcych przekazanych dotacji,
5.4. GotowoÊç techniczna i finansowa kina do przejÊcia na technologi´ cyfrowej
projekcji,
5.5. Prowadzenie regularnej działalnoÊci kinowej,
5.6. Programowanie kina, w tym w szczególnoÊci udział seansów filmów polskich
i europejskich w całoÊci seansów w danym kinie,
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5.7. Liczba widzów,
5.8. Prowadzenie edukacji filmowej w kinie,
5.9. AktywnoÊci podejmowane w kinie, w tym w szczególnoÊci iloÊç organizowanych wydarzeƒ,
5.10. Informacja na temat kina, w tym w szczególnoÊci: liczba sal, liczba miejsc
w kinie, liczba mieszkaƒców w miejscowoÊci, w której znajduje si´ kino,
odległoÊç do najbli˝szego kina,
5.11. Brak zobowiàzaƒ finansowych wobec PISF wynikajàcych z ustawy o kinematografii,
5.12. Wpływ projektu na długofalowà popraw´ warunków funkcjonowania kina,
w tym:
a) rozszerzenie i podniesienie jakoÊci oferty,
b) poprawa struktury kosztów funkcjonowania,
c) zwi´kszenie zasi´gu oddziaływania kina,
5.13. Udział podmiotów współfinansujàcych oraz wysokoÊç deklarowanego udziału
własnego w kosztach realizacji zadania,
5.14. Wpływ projektu na upowszechnianie kultury filmowej w regionie.
6. Zasady przynale˝noÊci do Sieci Polskich Kin Cyfrowych:
Kina na podstawie umowy o przyznanie dotacji przyst´pujà do Sieci Polskich Kin
Cyfrowych, którà w imieniu PISF koordynuje Filmoteka Narodowa. Umowa przynale˝noÊci do SPKC zostaje zawarta na 10 lat. Kino przez okres obowiàzywania
umowy musi spełniaç nast´pujàce warunki:
6.1. W ka˝dym roku kalendarzowym obowiàzywania umowy musi wyÊwietlaç filmy
na łàcznie co najmniej 300 seansach,
6.2. W danym roku kalendarzowym co najmniej 25% seansów w kinie musi byç
seansami filmów polskich,
6.3. W ciàgu dwóch pierwszych tygodni wyÊwietlania filmu w danym kinie film
polski na noÊniku cyfrowym musi byç wyÊwietlany na minimum 1 seansie
dziennie w okresie od piàtku do niedzieli. W kinach o dwóch i wi´cej salach
muszà to byç seanse po godzinie 16.00,
6.4. W ka˝dym roku kalendarzowym kino musi wyÊwietliç minimum 10 tytułów
spoÊród wszystkich filmów polskich, które miały premier´ w tym roku,
6.5. Kino musi prowadziç sprzeda˝ biletów za poÊrednictwem programu
kasowego i na zasadach okreÊlonych w przepisach prawa podatkowego,
6.6. Kino zobowiàzuje si´ do umieszczenia w eksponowanych miejscach w kinie
logo SPKC oraz informowania o przynale˝noÊci do SPKC we wszystkich
materiałach informacyjnych i reklamowych wykonywanych przez kino i dotyczàcych jego działalnoÊci (m.in. druki, strona internetowa, materiały
reklamowe), a tak˝e do wyÊwietlania logo SPKC przed ka˝dym seansem
z projektora cyfrowego współfinansowanego przez PISF.
Kino mo˝e rozwiàzaç umow´ przynale˝noÊci do SPKC z zachowaniem okresu
wypowiedzenia i pod warunkiem zwrotu dotacji udzielonej przez PISF.
Wskazany okres obowiàzywania umowy mo˝e zostaç skrócony wyłàcznie na skutek
czynników niezale˝nych od kina i po wyra˝eniu zgody przez PISF w formie aneksu do
umowy.
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7. Warunki rozliczenia:
Wnioskodawca jest zobowiàzany do rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w umowie, w tym w szczególnoÊci do przedło˝enia Raportu
Koƒcowego. W przypadku niespełnienia warunków okreÊlonych w pkt 6. lub
zaprzestania działalnoÊci przez kino PISF w ka˝dym momencie mo˝e rozwiàzaç
z kinem umow´ przynale˝noÊci do SPKC. W tym przypadku kino zobowiàzane jest
do zwrotu dotacji udzielonej przez PISF.
8. Warunki składania wniosków okreÊlone sà w cz´Êci II: Tryb naboru i wyboru
wniosków w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
na rok 2012.

PO PROMOCJA FILMU POLSKIEGO ZA GRANICÑ

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz
rozporzàdzenia Ministra Kultury z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie udzielania
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsi´wzi´ç z zakresu
kinematografii Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłasza Program
Operacyjny Promocja polskiego filmu za granicà na 2012 r. o alokacji 7,954 mln zł.
1. Cel programu:
1.1. Promocja filmów polskich zakwalifikowanych do ubiegania si´ o nagrody na
festiwalach zagranicznych, zaliczonych przez FIAPF do kategorii konkursowych festiwali filmów fabularnych11 oraz o presti˝owe mi´dzynarodowe
nagrody filmowe, tj. nagroda Amerykaƒskiej Akademii Filmowej- Oscar, Złote
Globy oraz nagrody EFA,
1.2. Promocja polskich filmów oraz osiàgni´ç polskich twórców filmowych poza
granicami kraju w ramach mi´dzynarodowych festiwali i imprez filmowych
innych ni˝ wymienione w ppkt 1.1.,
1.3. Prezentacja polskiego filmu oraz dorobku polskich twórców filmowych poza
granicami kraju w formie przeglàdów, retrospektyw, pokazów specjalnych,
konferencji, wystaw itp.,
1.4. Realizacja współpracy mi´dzynarodowej w dziedzinie filmu, w szczególnoÊci
zmierzajàca do inicjowania koprodukcji, promowania polskiego przemysłu
filmowego oraz udziału goÊci zagranicznych w krajowych imprezach filmowych,
1.5. Wspieranie działaƒ promocyjnych i marketingowych majàcych na celu
wprowadzanie polskich filmów do dystrybucji zagranicznej.
11.

Zakwalifikowanymi przez FIAPF do kategorii konkursowych festiwali filmów fabularnych sà mi´dzynarodowe
festiwale filmowe w: Berlinie, Cannes, Szanghaju, Moskwie, Karlovych Varach, Locarno, Montrealu, Wenecji,
San Sebastian, Warszawie, Tokio, Mar del Plata, Kairze, Goa.
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2. Rodzaje kwalifikujàcych zadaƒ:
2.1. Kampanie promocyjne zwiàzane z udziałem polskich filmów, twórców oraz
organizacja promocyjnych stoisk narodowych na najwa˝niejszych mi´dzynarodowych festiwalach (zgodnie z ppkt 1.1.),
2.2. Kampanie promocyjne zwiàzane z udziałem polskich filmów w mi´dzynarodowych festiwalach (zgodnie z ppkt 1.2.),
2.3. Organizowanie imprez promujàcych poza granicami kraju dorobek polskich
twórców filmowych oraz polskà twórczoÊç filmowà,
2.4. Organizowanie wystaw, konferencji itp. promujàcych polskà twórczoÊç filmowà,
2.5. Organizowanie w Polsce wizyt, spotkaƒ zagranicznych inwestorów, producentów
i twórców filmowych, które słu˝à rozwojowi koprodukcji, usług filmowych oraz
dystrybucji polskich filmów za granicà,
2.6. Udział polskich twórców filmowych, producentów i dystrybutorów w imprezach
mi´dzynarodowych (festiwale, targi, sympozja) słu˝àcych promocji polskich
filmów i ich dystrybucji zagranicznej oraz rozwijaniu mi´dzynarodowych
kontaktów.
3. Beneficjenci:
3.1. Producenci filmowi,
3.2. Dystrybutorzy filmowi i agenci sprzeda˝y,
3.3. Szkoły i uczelnie o profilu filmowym,
3.4. Paƒstwowe i samorzàdowe instytucje kultury i instytucje filmowe,
3.5. Organizacje pozarzàdowe,
3.6. Polskie placówki dyplomatyczne.
UWAGA: JeÊli twórca lub producent jest zaproszony przez organizatorów festiwalu
do oficjalnego reprezentowania na nim filmu, wtedy zgłasza si´ o dofinansowanie do
Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne.

4. Warunki dofinansowania:
4.1. Dofinansowanie nie mo˝e przekroczyç:
a) 90% bud˝etu przedsi´wzi´cia w przypadku projektów okreÊlonych
w ppkt 2.1.,
b) 70% bud˝etu przedsi´wzi´cia w przypadku projektów okreÊlonych
w ppkt 2.2. i 2.3.12,
c) 50% bud˝etu przedsi´wzi´cia w przypadku projektów okreÊlonych
w ppkt 2.4., 2.5. i 2.6.13,
4.2. Limity dofinansowania przedsi´wzi´ç stosuje si´ odpowiednio do udziału
w bud˝ecie tych przedsi´wzi´ç dotacji pochodzàcych z jakichkolwiek êródeł
publicznych, z wyłàczeniem Êrodków pochodzàcych z programów wspólnotowych, które na podstawie odr´bnych przepisów lub decyzji właÊciwych
władz Unii Europejskiej mogà byç kumulowane ze Êrodkami publicznymi.
5. Kryteria wyboru zadaƒ:
5.1. PoprawnoÊç formalna wniosku,
12. i 13.

W szczególnych przypadkach Dyrektor PISF mo˝e podjàç decyzj´ o zwi´kszeniu udziału PISF w bud˝ecie
projektu.
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5.2. Dotychczasowa współpraca z PISF,
5.3. TerminowoÊç i rzetelnoÊç rozliczeƒ beneficjenta, dotyczàcych przekazanych
dotacji,
5.4. Ranga i znaczenie zadania na arenie mi´dzynarodowej,
5.5. Liczba i ranga partnerów i instytucji współpracujàcych z wnioskodawcà
w realizacji zadania – zwłaszcza instytucji zagranicznych,
5.6. Przewidywane efekty promocji polskiego filmu i dorobku polskich twórców
filmowych za granicà,
5.7. Zadeklarowany udział Êrodków własnych oraz pochodzàcych z innych êródeł,
5.8. Zasi´g i ciàgłoÊç projektu,
5.9. Udział autorytetów mi´dzynarodowych i specjalistów w danej dziedzinie,
5.10. Sposób prezentacji PISF w ramach realizowanego zadania (plan merytoryczny
i promocyjny).
6. Warunki rozliczenia:
Wnioskodawca jest zobowiàzany do przedstawienia rozliczenia dotacji zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w umowie, w tym w szczególnoÊci do przedło˝enia
Raportu Koƒcowego, który zawiera finansowe rozliczenie zadania, i oceny
jakoÊciowej jego realizacji.

POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Alokacje finansowe uzale˝nione sà od Êrodków zapisanych na ten cel w bud˝ecie
paƒstwa oraz od wysokoÊci podstawy obliczania i ÊciàgalnoÊci wpłat zapisanych
w ustawie o kinematografii.
2. Zmiany alokacji finansowych w programach operacyjnych i priorytetach sà
zatwierdzane przez Rad´ PISF, ogłaszane przez Dyrektora PISF i publikowane na
stronie internetowej Instytutu.
3. Rada PISF upowa˝nia Dyrektora PISF do korekt dotyczàcych trybu naboru i Wyboru
Wniosków oraz decydowania o formie wniosków i załàczników bez koniecznoÊci
zatwierdzania ich przez Rad´ PISF.
4. Regulamin pracy ekspertów i karty ocen projektów zatwierdza Dyrektor PISF.
5. Programy operacyjne PISF na rok 2012 zostały zatwierdzone przez Rad´ Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej na posiedzeniu w dniu 28 wrzeÊnia 2011 r.

CZ¢Âå II: TRYB NABORU I WYBORU WNIOSKÓW
W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ NA ROK 2012

Przed sporzàdzeniem wniosku wnioskodawca powinien szczegółowo zapoznaç si´
z obowiàzujàcymi przepisami:
– ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111 ze
zm.), zwanej dalej Ustawà,
– rozporzàdzenia Ministra Kultury z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie
udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsi´wzi´ç
z zakresu kinematografii (Dz. U. Nr 219, poz. 1870, z 2006 r. Nr 50, poz. 366,
Nr 78, poz. 545, z 2007 r. Nr 11, poz. 73), zwanego dalej Rozporzàdzeniem,
– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843),
– programów operacyjnych na 2012 rok zatwierdzonych przez Rad´ Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej, z których ka˝dy zwany jest dalej Programem.
Teksty aktów prawnych i programów operacyjnych Instytutu dost´pne sà na stronie
internetowej www.pisf.pl

PO PRODUKCJA FILMOWA

NAGRODY, EKSPERCI, INNE
Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz
rozporzàdzenia Ministra Kultury z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie udzielania
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsi´wzi´ç z zakresu
kinematografii Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wydziela Êrodki na obsług´
ekspertów zewn´trznych PISF, nagrody, konkursy i inne w wysokoÊci 3 mln zł.
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1. Zasady ogólne dla wszystkich priorytetów.
1.1. Wnioskodawcy składajà wnioski w PISF na poszczególne sesje w nast´pujàcych
terminach:
a) sesja I/2012 – od 15 listopada 2011 r. do 15 grudnia 2011 r.
b) sesja II/2012 – od 15 marca 2012 r. do 15 kwietnia 2012 r.
c) sesja III/2012 – od 15 lipca 2012 r. do 15 sierpnia 2012 r.
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1.2. Wnioski o dofinansowanie rozwoju projektów filmowych w ramach polsko-niemieckiego funduszu co-developmentu składa si´ w trybie ciàgłym;
1.3. Instytut rozpatrzy nie wi´cej ni˝ 4 wnioski producenta w jednej sesji (z uwzgl´dnieniem równie˝ tych, które zostały przesuni´te do decyzji z poprzedniej sesji),
z tym ˝e nie wi´cej ni˝ 2 wnioski na etapie produkcji filmowej; wniosek składany
na produkcj´ filmu w ramach wykonania przez producenta zobowiàzaƒ
wynikajàcych z zawartej umowy o dofinansowanie rozwoju projektu nie obcià˝a
limitu wniosków, o jakim mowa wy˝ej;
1.4. Producent mo˝e zło˝yç wnioski powy˝ej limitu, je˝eli przed ich zło˝eniem zapłaci
koszty pierwszego etapu oceny eksperckiej; obowiàzujàce kwoty sà ka˝dorazowo
zamieszczane na stronie internetowej PISF przed ogłoszeniem sesji;
1.5. Wpłata, o jakiej mowa powy˝ej, powinna byç dokonana przed zło˝eniem
wniosku na rachunek bankowy Instytutu prowadzony przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie o numerze: 97 1130 1017 0020 1234 1320 0005;
do wniosku nale˝y dołàczyç potwierdzenie dokonania wpłaty.
2. Instrukcja składania wniosków.
Wniosek o udzielenie dofinansowania nale˝y zło˝yç za poÊrednictwem Internetowego Systemu Składania Wniosków – ISSW PISF (https://wnioski.pisf.pl).
Wniosek mo˝e zostaç podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku składania wniosku z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak
równie˝ bez u˝ycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, po prawidłowym
wypełnieniu i zarejestrowaniu w ISSW wniosku producent/wnioskodawca składa
w PISF komplet wydrukowanych z ISSW wniosków wraz z wymaganymi załàcznikami
– najpóêniej w nast´pnym dniu roboczym – zgodnie z poni˝szà instrukcjà:
2.1. Liczba wymaganych egzemplarzy:
a) wnioski na produkcj´ filmowà – po 7 egzemplarzy wniosków wraz z kompletem posegregowanych w kolejnoÊci załàczników, spi´tych (niezbindowanych)
w oddzielnych skoroszytach, w tym komplet z oryginalnym podpisem i piecz´cià producenta oraz 6 kopii (podpis i piecz´cie na formularzu wniosku
tylko w przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego); wydrukowane załàczniki powinny byç podpisane przez wnioskodawc´, a jeÊli załàcznikiem jest kopia z innego dokumentu (listy intencyjne, dokumenty rejestrowe), wnioskodawca powinien poÊwiadczyç zgodnoÊç kopii z oryginałem;
b) w przypadku filmu fabularnego – dla produkcji filmowej – wskazane jest
tak˝e przygotowanie dodatkowego egzemplarza scenariusza i dołàczenie
go do składanych dokumentów;
c) wnioski na stypendia lub rozwój projektu – odpowiednio po 4 komplety,
w tym komplet z oryginalnym podpisem i piecz´cià wnioskodawcy/producenta oraz 3 kopie (podpis i piecz´cie tylko w przypadku braku
kwalifikowanego podpisu elektronicznego); jeÊli załàcznikiem jest kopia
z innego dokumentu (listy intencyjne, dokumenty rejestrowe), wnioskodawca powinien poÊwiadczyç zgodnoÊç kopii z oryginałem;
2.2. Wa˝ne informacje dodatkowe:
a) dokumenty składa si´ w sekretariacie Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju
Projektów Filmowych, pok. nr 50, 3 pi´tro,
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b) OSTATNI DZIE¡ NABORU WNIOSKÓW (w sesji I/2012 jest to dzieƒ
15 grudnia 2011 r., w sesji II/2012 – 15 kwietnia 2012 r., natomiast
w sesji III/2012 – 15 sierpnia 2012 r.) JEST OSTATNIM TERMINEM,
W KTÓRYM MO˚NA SKŁADAå WYDRUKI WNIOSKÓW I ZAŁÑCZNIKI,
c) niezło˝enie kompletu poprawnych formalnie i merytorycznie
załàczników w podanym terminie oznacza automatyczne odrzucenie
wniosku.
2.3. Wybór komisji:
a) wnioskodawca w metryce wniosku wskazuje komisj´ stałà pierwszego
i drugiego wyboru, do której chce przekazaç projekt do oceny; po
wyczerpaniu limitu wniosków do okreÊlonej komisji projekt przenoszony
jest do komisji drugiego wyboru, a je˝eli i w tej komisji limit zostanie
wyczerpany, wówczas wnioskodawca mo˝e przenieÊç projekt do nast´pnej
wolnej komisji.
b) wnioskodawca mo˝e tak˝e zaznaczyç opcj´: przesuni´cie automatyczne
wniosku do komisji pierwszego wyboru, ale w nast´pnej sesji, jeÊli nie
chce skorzystaç z mo˝liwoÊci wyboru drugiej lub innej komisji, w której sà
wolne miejsca; lista projektów przekazywanych komisjom
eksperckim ustalana jest na podstawie kolejnoÊci numerów
rejestracyjnych wniosków z ISSW PISF przyj´tych formalnie przez
Instytut do oceny,
c) wnioskodawca zostanie poinformowany przez Instytut, która komisja
b´dzie oceniała jego projekt.
2.4. Przeniesienie projektu do nast´pnej sesji:
a) w przypadku przeniesienia projektu przez wnioskodawc´ do nast´pnej sesji
projekt ten znajdzie si´ na poczàtku listy do wybranej uprzednio komisji
pierwszego wyboru; producent musi zaznaczyç przesuni´cie wniosku do
nast´pnej sesji w ISSW,
b) jeÊli wnioskodawca nie wprowadzi zmian w formularzu wniosku, nie musi
go składaç ponownie poprzez ISSW; powtórne zło˝enie wniosku równie˝
nie jest konieczne, jeÊli wnioskodawca dokona zmian wyłàcznie w załàcznikach zło˝onych do PISF,
c) jeÊli wnioskodawca zamierza zmodyfikowaç dane w formularzu wniosku,
wymagane jest ponowne zło˝enie wniosku w systemie ISSW.
Szczegółowe informacje dotyczàce składania wniosku poprzez ISSW sà dost´pne
na stronach http://www.pisf.pl oraz https://wnioski.pisf.pl
3. Po zarejestrowaniu wniosku w ISSW i zło˝eniu przez wnioskodawc´ w PISF
papierowej wersji okreÊlonego powy˝ej kompletu dokumentacji wniosku Instytut
dokona jego weryfikacji formalnej i merytorycznej.
4. Wniosek niespełniajàcy warunków uczestnictwa w Programie oraz zawierajàcy
bł´dy formalne b´dzie odrzucony. Instytut powiadomi wnioskodawc´ o odrzuceniu
wniosku pocztà elektronicznà. Wnioskodawca ma prawo do zło˝enia poprawionego wniosku na kolejnà sesj´.
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5. Przyj´te przez Instytut wnioski opiniowane sà przez ekspertów zgodnie
z obowiàzujàcym Regulaminem pracy ekspertów. Regulamin jest dost´pny na
stronie www.pisf.pl
6. Instytut rozpatruje wniosek w terminie 90 dni, liczàc od daty ostatniego dnia naboru
w danej sesji. Ostatecznà decyzj´ o dofinansowaniu wniosku podejmuje Dyrektor
PISF po zasi´gni´ciu opinii ekspertów, uwzgl´dniajàc limity Êrodków finansowych,
a tak˝e ocen´ warunków organizacyjno-finansowych realizacji projektu
i dotychczasowej współpracy producenta z PISF (w tym: terminowoÊç i rzetelnoÊç
rozliczeƒ beneficjenta).
7. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, po˝yczki lub por´czenia.
8. Decyzja Dyrektora Instytutu zostanie przekazana wnioskodawcy drogà pocztowà
lub elektronicznà, na wskazany we wniosku adres korespondencyjny.
9. Promesa lub decyzja Dyrektora PISF o dofinansowaniu przedsi´wzi´cia jest wa˝na
przez 6 miesi´cy od dnia opublikowania tej informacji na stronie internetowej
Instytutu. W szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek producenta,
wa˝noÊç promesy lub decyzji mo˝e byç przedłu˝ona maksymalnie o kolejne
6 miesi´cy. Je˝eli w czasie wa˝noÊci promesy lub decyzji wnioskodawca nie
dostarczy dokumentów wymaganych do sporzàdzenia umowy, decyzja Dyrektora
o dofinansowaniu ostatecznie traci wa˝noÊç.
10. Nie b´dà przyjmowane wnioski dotyczàce dofinansowania filmów, które przed datà
aplikowania miały publiczny pokaz (premiera, pierwsza emisja, udział w festiwalu
czy przeglàdzie otwartym dla publicznoÊci itp.). O przyj´ciu wniosku dotyczàcego
filmu, który nie był pokazywany (jw.), ale ma kopi´ zamkni´tà artystycznie
i technologicznie, b´dzie decydowaç rok uwidoczniony w nocie copyright, który nie
mo˝e byç wczeÊniejszy ni˝ data składania wniosku.
11. Nie b´dà przyjmowane wnioski producenta debiutanta (zob. Tabela Definicji
Legalnych PISF do PO Produkcja Filmowa, str. 9) o dofinansowanie filmu historycznego (dotyczy to zarówno rozwoju projektu, jak i produkcji filmu).

PRIORYTET I: STYPENDIA SCENARIUSZOWE
1. Wnioskodawca scenarzysta mo˝e zło˝yç nie wi´cej ni˝ jeden wniosek na jednà
sesj´. Je˝eli poprzedni projekt scenarzysty oczekuje na decyzj´ Dyrektora PISF,
scenarzysta nie mo˝e zło˝yç kolejnego wniosku. Wnioskodawca wypełnia wniosek
elektroniczny, opracowany w oparciu o zapis par. 11 ust. 1 Rozporzàdzenia, który
zawiera w szczególnoÊci:
1.1. Imi´ i nazwisko wnioskodawcy oraz adres zamieszkania; w przypadku gdy
wnioskodawców jest dwóch lub wi´cej, informacje te powinny byç podane
w odniesieniu do ka˝dego z nich; przy imieniu i nazwisku ka˝dego ze
współautorów nale˝y okreÊliç wskaênikiem procentowym przewidywany udział
w prawach autorskich do scenariusza; wniosek powinien byç podpisany przez
wszystkich współautorów;
1.2. Streszczenie oraz treatment;
1.3. Przykładowà scen´ dialogowà;
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1.4. OÊwiadczenie o wyłàcznoÊci posiadania przez wnioskodawc´ autorskich praw
majàtkowych do pierwowzoru – w przypadku gdy wnioskodawca jest autorem
dzieła literackiego, które ma zostaç adaptowane na scenariusz;
1.5. Eksplikacj´;
1.6. Opis oczekiwanych przez scenarzyst´ rezultatów;
1.7. Dokumentacj´ dotychczasowego dorobku artystycznego: pisarskiego,
filmowego lub innego;
1.8. List intencyjny od przyszłego re˝ysera (nieobligatoryjnie w przypadku filmu
o znaczàcym potencjale frekwencyjnym);
1.9. List intencyjny od historyka specjalisty w zakresie zbadania projektu, czy
przedstawione w nim wydarzenia sà zasadniczo zgodne z faktami
historycznymi lub prawdopodobne w pokazywanym kontekÊcie – w przypadku
filmu historycznego lub innego, jeÊli projekt zawiera wàtki historyczne; do
opinii powinna byç dołàczona informacja o dorobku naukowym opiniujàcego
(obligatoryjnie dla filmu historycznego);
1.10. Umowa wst´pna z przyszłym producentem filmu (obligatoryjnie dla filmu
o znaczàcym potencjale frekwencyjnym);
1.11. Rezultaty poprzednich stypendiów otrzymanych przez wnioskodawc´ z PISF
lub Agencji Scenariuszowej;
1.12. Inne informacje i dokumenty niezb´dne dla rozpatrzenia wniosku wskazane
przez PISF.

PRIORYTET II: ROZWÓJ PROJEKTU
1. W Priorytecie II producent mo˝e składaç wnioski o dofinansowanie rozwoju
projektu (tzw. developmentu) filmów:
1.1. Fabularnych;
1.2. Dokumentalnych (pełnometra˝owych, Êredniometra˝owych);
1.3. Animowanych (pełnometra˝owych, Êredniometra˝owych i serii).
2. Producent wypełnia wniosek elektroniczny, opracowany w oparciu o zapis
par. 11 ust. 1 Rozporzàdzenia, który zawiera w szczególnoÊci:
2.1. Pełnà nazw´ producenta oraz adres i dane producenta;
2.2. Adres korespondencyjny;
2.3. Dane dotyczàce dokumentów rejestrowych producenta (m.in. numer KRS, NIP,
REGON);
2.4. OkreÊlenie wysokoÊci i formy wnioskowanego dofinansowania;
2.5. Krótki opis filmu;
2.6. Termin realizacji przedsi´wzi´cia;
2.7. Wskazanie êródeł finansowania, w tym:
a) wysokoÊç i êródła własnego wkładu finansowego lub finansowo-rzeczowego producenta (wkład własny musi wynosiç co najmniej 5% bud˝etu
całego przedsi´wzi´cia),
b) wysokoÊç i êródła wkładu finansowego pochodzàcego ze Êrodków
publicznych,

45

CZ¢Âå II: TRYB NABORU I WYBORU WNIOSKÓW

2.8. OÊwiadczenie o spełnianiu okreÊlonych w Ustawie oraz Rozporzàdzeniu
warunków dla otrzymania dofinansowania;
2.9. Załàczniki:
a) opracowania literackie:
– treatment: nie mniej ni˝ 10 stron dla filmu pełnometra˝owego, nie mniej
ni˝ 6 stron dla filmu Êredniometra˝owego; w przypadku serii filmów
animowanych: dla co najmniej 13 odcinków – 5 treatmentów, a pozostałe
odcinki w postaci krótkich opisów; dla co najmniej 26 odcinków – 10 treatmentów, a pozostałe odcinki w postaci krótkich opisów
– lub gotowy scenariusz (jeÊli nie wymaga zmian i poprawek, a producent
ubiega si´ o inne ni˝ scenariuszowe koszty rozwoju projektu)
– lub scenariusz do poprawek wraz z eksplikacjà proponowanych zmian
b) przykładowa scena dialogowa (nie dotyczy bezdialogowych filmów
animowanych i dokumentalnych),
c) umowa nabycia praw lub umowa opcji do scenariusza oraz do
pierwowzoru literackiego w przypadku adaptacji; przed zło˝eniem wniosku
o dofinansowanie producent jest zobowiàzany do zapłacenia scenarzyÊcie
z własnych Êrodków:
– min. 20% kwoty honorarium za zakup praw do scenariusza
– w przypadku umowy opcji 100% honorarium z tego tytułu
– dla serii krótkometra˝owych filmów animowanych 20% kwoty honorarium za scenariusze dołàczone do wniosku
d) streszczenie zaplanowanego filmu,
e) eksplikacja re˝yserska (lub realizatorska w przypadku braku re˝ysera)
i dodatkowo – w przypadku filmu animowanego – projekty plastyczne
(ok. 6 sztuk),
f) opis walorów artystycznych i ekonomicznych, tj. uzasadnienie przedsi´wzi´cia
pod kàtem kryteriów, o których mowa w art. 22. ust. 3 Ustawy,
g) kosztorys rozwoju projektu (wzór kosztorysu dost´pny na stronie internetowej) z zaplanowanym obligatoryjnie honorarium script doctora,
h) specyfikacja wkładu rzeczowego (suma wkładów rzeczowych producenta
i koproducentów nie mo˝e stanowiç wi´cej ni˝ 50% łàcznej wartoÊci nakładów zgromadzonych na realizacj´ przedsi´wzi´cia poza wnioskowanà
dotacjà PISF),
i) listy intencyjne, kopie umów i dokumenty rejestrowe koproducentów oraz
inne dokumenty potwierdzajàce współfinansowanie,
j) dokumenty rejestrowe producenta: aktualny wypis z rejestru działalnoÊci
gospodarczej (KRS lub inny) – nie starszy ni˝ 6 miesi´cy, z którego wynika
prowadzenie działalnoÊci w zakresie produkcji filmowej oraz statut
w przypadku fundacji, stowarzyszeƒ, NIP, REGON,
k) informacja o działalnoÊci producenta w dziedzinie produkcji audiowizualnej oraz opis dorobku producenckiego za dwa ostatnie filmy,
l) CV i opis dorobku re˝ysera, ze szczególnym uwzgl´dnieniem dwóch
ostatnich filmów, oraz pisemna deklaracja re˝ysera o obj´ciu funkcji
re˝ysera projektu, którego dotyczy wniosek,
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m) CV scenarzysty i opis dorobku (ostatnie 5 lat),
n) szczegółowe działania zaplanowane do realizacji na etapie rozwoju
projektu,
o) opinia historyka specjalisty w zakresie zbadania, czy przedstawione
w scenariuszu wydarzenia sà zasadniczo zgodne z faktami historycznymi
lub prawdopodobne w pokazywanym kontekÊcie – w przypadku filmu
historycznego i innych, jeÊli projekt zawiera wàtki historyczne; do opinii
powinna byç dołàczona informacja o dorobku naukowym opiniujàcego,
p) wykaz wniosków producenta w PISF (tytuł filmu, rodzaj filmowy, re˝yser):
– wnioski składane do PO Produkcja filmowa w bie˝àcej sesji
– rezultaty poprzednich dofinansowaƒ rozwoju projektu i stypendiów
scenariuszowych
– projekty w realizacji z dofinansowaniem PISF w zakresie rozwoju projektu
(z datà przyznanego dofinansowania)
– wnioski dotyczàce rozwoju projektu z poprzednich sesji, oczekujàce na
decyzj´ Dyrektora PISF
– wnioski dotyczàce produkcji filmowej z poprzednich sesji, oczekujàce na
decyzj´ Dyrektora PISF
– wnioski dotyczàce rozwoju projektu i produkcji filmowej składane
w bie˝àcej sesji odpłatnie
r) inne informacje i dokumenty niezb´dne dla rozpatrzenia wniosku,
okreÊlone przez PISF.
3. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora PISF nast´puje podpisanie z Dyrektorem
PISF umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsi´wzi´cia, gdy
producent ma wszystkie podpisane z podmiotami innymi ni˝ PISF umowy, na
podstawie których nastàpi finansowanie przedsi´wzi´cia. Podpisanie umowy jest
uwarunkowane dostarczeniem przez producenta w okresie wa˝noÊci decyzji
wymaganych załàczników i dokonanie ewentualnych korekt w przedstawionej
dokumentacji. Decyzja Dyrektora PISF w kwestii dofinansowania projektu
zachowuje wa˝noÊç od dnia opublikowania tej informacji na stronie internetowej
PISF przez 6 miesi´cy. W szczególnych przypadkach mo˝e byç przedłu˝ona
maksymalnie o 6 kolejnych miesi´cy. JeÊli w terminie wa˝noÊci decyzji producent
nie dostarczy wymaganych załàczników, decyzja ta definitywne wygasa.
Dofinansowanie wypłacane jest w nast´pujàcych ratach, zgodnie z harmonogramem rozwoju projektu, w miar´ posiadanych przez PISF Êrodków:
3.1. 60% dotacji po podpisaniu umowy;
3.2. 30% dotacji po zło˝eniu scenariusza i rozliczeniu I raty dotacji, a w przypadku
serii filmów animowanych po przedło˝eniu dodatkowo: egzemplarza pilota
serii oraz scenariuszy w zale˝noÊci od długoÊci serii: dla co najmniej 13 odcinków – 5 egzemplarzy, dla 26 odcinków – 10 egzemplarzy (przy wi´kszej
liczbie odcinków serii liczba scenariuszy do uzgodnienia z PISF);
3.3. 10% dotacji po rozliczeniu zadania i pod warunkiem zło˝enia poprawnego pod
wzgl´dem formalnym i rachunkowym wniosku o dofinansowanie produkcji.
4. W szczególnych przypadkach Dyrektor PISF na wniosek producenta mo˝e podjàç
decyzj´ o innej strukturze rat dofinansowania PISF.
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5. Przed zawarciem umowy producent jest zobowiàzany do zło˝enia w Instytucie
kompletu dokumentów, a w szczególnoÊci:
5.1. Aktualnego kosztorysu (w 3 egzemplarzach);
5.2. Harmonogramu rozwoju projektu wraz ze êródłami finansowania (w 3
egzemplarzach);
5.3. Aktualnych dokumentów rejestrowych;
5.4. Oryginału umowy nabycia praw do scenariusza (do wglàdu);
5.5. Ew. innych dokumentów (np. umowy z koproducentami, inwestorami itp.).
6. Zasady rozliczania dofinansowania opisane sà w PO Produkcja filmowa i w dalszej
cz´Êci Trybu Naboru i Wyboru Wniosków, w rozdziale: Koszty kwalifikowane.
UWAGA: Jakiekolwiek zmiany w stosunku do danych zawartych we wniosku
wymagajà zgody Dyrektora PISF.

PRIORYTET III: PRODUKCJA FILMÓW FABULARNYCH
1. Producent wypełnia wniosek elektroniczny, opracowany w oparciu o zapis
par. 11 ust. 1 Rozporzàdzenia, który zawiera w szczególnoÊci:
1.1. Pełnà nazw´ oraz adres i dane producenta;
1.2. Adres korespondencyjny producenta;
1.3. Dane dotyczàce dokumentów rejestrowych producenta (m.in. numer KRS, NIP,
REGON);
1.4. OkreÊlenie wysokoÊci i formy wnioskowanego dofinansowania;
1.5. Szczegółowe informacje o przedsi´wzi´ciu i krótki opis filmu;
1.6. Harmonogram produkcji filmu;
1.7. Bud˝et przedsi´wzi´cia ze wskazaniem êródeł finansowania;
1.8. OÊwiadczenie o spełnianiu okreÊlonych w Ustawie oraz Rozporzàdzeniu warunków dla otrzymania dofinansowania;
1.9. Załàczniki.
2. Załàcznikami do wniosku sà:
2.1. Scenariusz filmu – 8 egzemplarzy dwustronnie wydrukowanych;
2.2. Umowa nabycia praw do scenariusza, a w przypadku adaptacji równie˝
umowa dotyczàca praw do pierwowzoru literackiego – producent jest zobowiàzany do zapłacenia scenarzyÊcie co najmniej 20% całego honorarium za
zakup ww. praw; w przypadku ubiegania si´ o promes´ istnieje mo˝liwoÊç
przedstawienia umowy opcji, wówczas 100% honorarium z tytułu udzielenia
opcji powinno byç wypłacone przed zło˝eniem wniosku do PISF;
2.3. Tłumaczenie umowy o nabyciu praw do scenariusza, zawartej przez
producenta wiodàcego – w przypadku koprodukcji mi´dzynarodowej
mniejszoÊciowej;
2.4. Streszczenie filmu (nie dłu˝sze ni˝ strona);
2.5. Eksplikacja re˝yserska realizacyjna (podpisana przez re˝ysera);
2.6. Opis walorów artystycznych i ekonomicznych, tj. uzasadnienie przedsi´wzi´cia
pod kàtem kryteriów, o których mowa w art. 22. ust. 3 Ustawy; w przypadku
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zakwalifikowania filmu jako film trudny nale˝y odpowiednio uzasadniç t´
kwalifikacj´;
2.7. Szczegółowy plan kosztów filmu netto w złotych:
a) powinien zawieraç nazwy wydatków w j´zyku polskim, a stosowanie nazw
w j´zyku angielskim jest uzasadnione tylko, gdy nie majà one polskich
odpowiedników;
b) powinien zawieraç wyodr´bnionà grup´ kosztów dotyczàcà prac
zrealizowanych w ramach rozwoju projektu w przypadku, gdy projekt
uzyskał dofinansowanie PISF na rozwój projektu (tzw. development).
Wówczas pierwsza rata dofinansowania produkcji zostaje pomniejszona
o kwot´ wypłaconà przez Instytut na rozwój projektu. Producenci, którzy nie
otrzymali dotacji na etapie rozwoju projektu, majà prawo umieÊciç
w planowanych kosztach produkcji filmu koszty poniesione na etapie
rozwoju projektu, ale nie mogà ich rozliczaç z dotacji przyznanej na
produkcj´ filmu;
c) powinien uwzgl´dniaç koszty dwukrotnego wykonania audytu;
d) w przypadku filmów z zaplanowanà scenografià w technikach łàczonych
(budowa obiektów zdj´ciowych + animacja komputerowa) nale˝y dołàczyç
krótki opis zamierzonych działaƒ w tym zakresie;
e) w przypadku koprodukcji mi´dzynarodowej mniejszoÊciowej nale˝y
dołàczyç stron´ zbiorczà kosztorysu globalnego produkcji, przeliczonà na
złote z podaniem przyj´tego kursu waluty, oraz szczegółowy kosztorys
strony polskiej ze wskazaniem wydatków na terenie Polski;
f) producent jest zobowiàzany wnieÊç wkład własny w wysokoÊci minimum
5% planowanego kosztu przedsi´wzi´cia. Wkład ten mo˝e mieç charakter
finansowy lub finansowo-rzeczowy (w przypadku wkładu finansowo-rzeczowego udział wkładu o charakterze rzeczowym nie mo˝e byç wy˝szy
ni˝ 95% wartoÊci całego wkładu własnego producenta). W koprodukcji
mi´dzynarodowej mniejszoÊciowej wkład własny obliczany jest od całoÊci
nakładów strony polskiej;
g) wkłady rzeczowe producenta wnioskujàcego i koproducentów powinny byç
skalkulowane szczegółowo: nazwa, iloÊç, cena jednostkowa (dotyczy to
tak˝e efektów komputerowych), a suma ich wartoÊci powinna byç dodana
na stronie zbiorczej kosztorysu do kosztów bezpoÊrednich filmu. Strona
zbiorcza kosztorysu powinna uwzgl´dniaç zasadniczy podział kosztów na:
– koszty bezpoÊrednie filmu (z podziałem na koszty rodzajowe)
– koszty ogólne producenta (zaplanowane zgodnie z powszechnie
obowiàzujàcymi przepisami o rachunkowoÊci i nie wy˝sze ni˝ 7%
kosztów bezpoÊrednich)
– suma wartoÊci wkładów rzeczowych producenta i koproducentów
– łàczny koszt produkcji filmu netto
h) w przypadku koprodukcji mi´dzynarodowych nale˝y dołàczyç informacje
o kwocie wydatkowanej na terytorium Polski oraz spis elementów twórczych
i produkcyjnych, wnoszonych przez stron´ polskà – z uwzgl´dnieniem
minimum okreÊlonego w PO Produkcja filmowa;
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i) powinien zawieraç koszt wykonania kopii:
– kopii wzorcowej filmu na taÊmie Êwiatłoczułej 35 mm
– kopii dla Filmoteki Narodowej
– kopii na noÊniku cyfrowym, wykonanej zgodnie ze standardami DCI
– kopii z napisami w j´zyku angielskim
j) w kosztorysie mogà byç uwzgl´dnione koszty działaƒ marketingowych, ale
wyłàcznie tych wykonywanych przez producenta w okresie realizacji filmu,
takie jak: produkcja making of, strona internetowa filmu, rzecznik prasowy
filmu – z zastrze˝eniem, ˝e kwoty nie mogà byç pokrywane z dotacji PISF;
2.8. W przypadku wnioskowania o promes´: kopie aktualnych (nie starszych ni˝
3 miesiàce w dniu składania wniosku do PISF) listów intencyjnych od
potencjalnych koproducentów/inwestorów/sponsorów z konkretnymi kwotami
deklarowanego udziału;
2.9. Ponadto nale˝y załàczyç potwierdzone za zgodnoÊç z oryginałem kopie
dokumentów rejestrowych podmiotu wystawiajàcego list intencyjny oraz
opini´ bankowà o rachunku firmy (jeÊli deklarowany udział w filmie dotyczy
wkładu finansowego). W przypadku znanych na polskim rynku podmiotów
gospodarczych (np. TVP S.A., WFDiF, TP S.A.) dokumenty rejestrowe i opinia
bankowa nie sà konieczne;
2.10. JeÊli jednym ze êródeł finansowania ma byç regionalny fundusz filmowy, a nie
wydał on jeszcze decyzji o dofinansowaniu, producent mo˝e zło˝yç wniosek
o promes´ – wówczas zamiast listu intencyjnego powinien przedstawiç
potwierdzenie przyj´cia wniosku do rozpatrzenia przez fundusz (podstawowe
dane realizacji filmu muszà byç to˝same z przedstawionymi we wniosku do
PISF);
2.11. W przypadku wnioskowania o decyzj´: kopie umów, na podstawie których
nastàpi finansowanie przedsi´wzi´cia przez podmioty inne ni˝ Instytut;
2.12. W przypadku projektów filmowych, których koproducentem jest nadawca
telewizyjny bàdê jednym ze êródeł finansowania sà Êrodki uzyskane od
nadawcy telewizyjnego: producent jest zobowiàzany zło˝yç we wniosku
oÊwiadczenie, ˝e w podziale praw z nadawcà uwzgl´dni lub uwzgl´dnił w ju˝
podpisanej umowie fakt, i˝ prawa majàtkowe producenta, adekwatne do
sumy dotacji PISF i jego wkładu własnego, pozostanà/jà przy producencie.
We wniosku producent jest zobowiàzany okreÊliç tak˝e wartoÊç praw do
wielokrotnego emitowania filmu przez nadawc´: kwotowo, procentowo lub
jako ró˝nic´ pomi´dzy udziałami procentowymi nadawcy we wpływach na
ró˝nych polach. Umowa z nadawcà musi zawieraç zapisy o podziale
przychodów z tytułu sublicencji (w przypadku gdy nadawca jest
koproducentem filmu) z uwzgl´dnieniem wartoÊci praw i udziałów pozostajàcych przy producencie;
2.13. Dokumenty rejestrowe producenta: aktualny wypis z rejestru działalnoÊci
gospodarczej (KRS lub inny) – nie starszy ni˝ 6 miesi´cy, z którego wynika
uprawnienie do prowadzenia działalnoÊci w zakresie produkcji filmowej oraz
statut w przypadku fundacji i stowarzyszeƒ, NIP, REGON i opinia bankowa
o rachunku firmy;
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2.14. Informacja o dorobku producenta w dziedzinie produkcji audiowizualnej oraz
szczegółowe dane dotyczàce dwóch ostatnio wyprodukowanych filmów
fabularnych, tj.:
a) tytuł;
b) metra˝;
c) re˝yser;
d) rok produkcji;
e) dane o eksploatacji dzieła: liczba widzów kinowych, liczba emisji
telewizyjnych,
f) liczba sprzedanych egzemplarzy filmu na ró˝nych noÊnikach, informacje
o sprzeda˝y za granicà;
g) informacje o nagrodach.
JeÊli producent nie ma w dorobku samodzielnie wyprodukowanego filmu
fabularnego, szczegółowe dane powinny odnosiç si´ do dwóch ostatnich
przedsi´wzi´ç filmowych.
2.15. CV re˝ysera i opis dorobku re˝yserskiego, w tym szczegółowe dane dla dwóch
ostatnio wyre˝yserowanych filmów fabularnych, tj.:
a) tytuł;
b) metra˝;
c) producent;
d) rok produkcji;
e) dane o eksploatacji dzieła: liczba widzów kinowych, liczba emisji telewizyjnych, liczba sprzedanych egzemplarzy filmu na ró˝nych noÊnikach,
informacje o sprzeda˝y za granicà;
f) informacje o nagrodach.
JeÊli re˝yser nie ma w dorobku samodzielnie wyre˝yserowanego filmu
fabularnego, szczegółowe dane powinny odnosiç si´ do dwóch ostatnio
re˝yserowanych przedsi´wzi´ç filmowych.
2.16. W przypadku re˝ysera debiutanta – płyta DVD z próbkà pracy (etiudy szkolne, film
offowy lub inne prace z dotychczasowego dorobku) oraz umowa z opiekunem
artystycznym wraz z wykazem jego dorobku; w przypadku filmu drugiego – płyta
DVD ze zrealizowanym debiutem; CV kandydata na re˝ysera bez doÊwiadczenia
filmowego, który nie ma ukoƒczonych studiów re˝yserskich, ale posiada znaczàcy
dorobek artystyczny w innej dziedzinie, powinno uwzgl´dniaç opis tego dorobku.
Definicja „debiutu re˝yserskiego” znajduje si´ w Tabeli Definicji Legalnych,
str. 10, a kryteria wnioskowania o dofinansowanie debiutu – w Zasadach
ogólnych PO Produkcja filmowa, ppkt 1.7.;
2.17. Opis stosowanych technologii i innowacyjnoÊç przedsi´wzi´cia. (np. eksplikacja operatorska lub opis technik animacyjnych, efektów specjalnych itp.);
2.18. Wskaêniki oczekiwanych rezultatów (m.in. krótka charakterystyka odbiorców
filmu, spodziewana liczba widzów, potencjał festiwalowy);
2.19. List intencyjny od dystrybutora filmu wraz kosztorysem promocji i dystrybucji,
podpisanym przez dystrybutora wystawiajàcego list. Planowanie kosztów
promocji i dystrybucji powinno uwzgl´dniaç limity kwotowe okreÊlone w PO
Produkcja filmowa (Zasady ogólne PO Produkcja filmowa, ppkt 1.6.);
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2.20. Promesa dystrybucyjna nie jest obligatoryjna w przypadku debiutu
re˝yserskiego i drugiego filmu re˝ysera, je˝eli producent ubiega si´ o dotacj´
do 2 mln zł. Jednak załàcznikiem obligatoryjnym jest plan promocji
i dystrybucji wraz z kosztorysem sporzàdzony przez producenta. Planowanie
kosztów promocji i dystrybucji powinno uwzgl´dniaç limity kwotowe
okreÊlone w PO Produkcja filmowa (Zasady ogólne PO Produkcja
filmowa, ppkt 1.6.);
2.21. W przypadku koprodukcji mi´dzynarodowej mniejszoÊciowej koszty
promocji i dystrybucji nale˝y obliczaç od sumy nakładów strony polskiej
i dołàczyç promes´ dystrybucyjnà wraz z kosztorysem promocji i dystrybucji,
sporzàdzonym i podpisanym przez polskiego dystrybutora. Planowanie
kosztów promocji i dystrybucji powinno uwzgl´dniaç limity kwotowe
okreÊlone w PO Produkcja filmowa (Zasady ogólne PO Produkcja
filmowa, ppkt 1.6.);
2.22. Obsada aktorska (przy nazwisku aktora nale˝y podaç, czy obsada ta jest
potwierdzona, czy w trakcie negocjacji, czy tylko przewidywana). JeÊli
odtwórcami głównych ról majà byç aktorzy debiutanci lub z dorobkiem
nieznanym powszechnie, nale˝y zwi´êle uzasadniç te kandydatury i dołàczyç
zdj´cia;
2.23. Opinia historyka specjalisty w zakresie zbadania, czy przedstawione
w scenariuszu wydarzenia sà zasadniczo zgodne z faktami historycznymi lub
prawdopodobne w pokazywanym kontekÊcie – w przypadku filmu historycznego i innych, jeÊli projekt zawiera wàtki historyczne; do opinii powinna byç
dołàczona informacja o dorobku naukowym opiniujàcego;
2.24. Wykaz wniosków producenta w PISF (tytuł, rodzaj filmowy, re˝yser):
a) wnioski składane do PO Produkcja filmowa w bie˝àcej sesji;
b) wykaz aktualnych promes (filmy przed umowà z PISF);
c) wykaz filmów w produkcji z umowà na dofinansowanie PISF (aktualny stan
produkcji);
d) projekty w realizacji z dofinansowaniem PISF w zakresie rozwoju projektu
(z datà przyznanego dofinansowania);
e) wnioski dotyczàce rozwoju projektu z poprzednich sesji, oczekujàce na
decyzj´ Dyrektora PISF;
f) wnioski dotyczàce produkcji filmowej z poprzednich sesji, oczekujàce na
decyzj´ Dyrektora PISF;
g) wnioski dotyczàce rozwoju projektu i produkcji filmowej składane
w bie˝àcej sesji odpłatnie.
2.25. Inne informacje i dokumenty niezb´dne dla rozpatrzenia wniosku, w tym
wskazane przez PISF na liÊcie obowiàzkowych załàczników wniosku (równie˝
dodatkowe – okreÊlone dla koprodukcji mi´dzynarodowych).
3. Wniosek o po˝yczk´ powinien zawieraç dodatkowo:
3.1. Sposób zabezpieczenia po˝yczki;
3.2. Proponowane raty spłaty po˝yczki.
4. Wniosek o por´czenie powinien zawieraç dodatkowo:
4.1. Przedmiot zobowiàzania;
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4.2. WysokoÊç i okres por´czenia;
4.3. Zabezpieczenie por´czenia.
5. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora PISF nast´puje:
5.1. Podpisanie z Dyrektorem PISF umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie
przedsi´wzi´cia, gdy producent ma wszystkie podpisane z podmiotami innymi
ni˝ PISF umowy, na podstawie których nastàpi finansowanie przedsi´wzi´cia.
Podpisanie umowy jest uwarunkowane dostarczeniem przez producenta
w okresie wa˝noÊci decyzji wymaganych załàczników i dokonanie ewentualnych korekt w przedstawionej dokumentacji (np. jeÊli zapisy w umowach
koprodukcyjnych zostanà zakwestionowane przez radców prawnych PISF jako
sprzeczne z zapisami wzorca umowy PISF). Decyzja Dyrektora PISF w kwestii
dofinansowania projektu zachowuje wa˝noÊç od dnia opublikowania tej
informacji na stronie internetowej PISF przez 6 miesi´cy. W szczególnych
przypadkach mo˝e byç przedłu˝ona maksymalnie o 6 kolejnych miesi´cy. JeÊli
w terminie wa˝noÊci decyzji producent nie dostarczy wymaganych
załàczników, decyzja ta definitywne wygasa;
5.2. Podpisanie promesy Dyrektora PISF b´dàcej umowà warunkowà nast´puje
w przypadku posiadania przez producenta jedynie listów intencyjnych.
Promesa jest wa˝na 6 miesi´cy od dnia opublikowania tej informacji na
stronie internetowej PISF. W tym czasie producent powinien zawrzeç umowy
z koproducentami gwarantujàce całà pozostałà kwot´ bud˝etu oraz zebraç
niezb´dnà dokumentacj´, co b´dzie podstawà do podpisania z Dyrektorem
PISF umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsi´wzi´cia.
W szczególnych przypadkach za zgodà Dyrektora PISF promesa mo˝e byç
przedłu˝ona maksymalnie do 6 kolejnych miesi´cy – po tym czasie promesa
definitywnie wygasa.
6. Przed zawarciem umowy producent jest zobowiàzany do zło˝enia w Instytucie kopii
(oraz oryginałów do wglàdu): umowy z re˝yserem, umowy z autorem zdj´ç i umowy
ze scenografem.
7. Dofinansowanie w formie dotacji wypłacane jest w ratach, zgodnie
z harmonogramem produkcji, w miar´ posiadanych przez PISF Êrodków, z tym
˝e do zakoƒczenia zdj´ç nie wi´cej ni˝ 50% dotacji, a 10% dotacji – po
zakoƒczeniu produkcji i przedstawieniu wynikowego rozliczenia filmu (Raportu
Koƒcowego). Dofinansowanie w formie po˝yczki jest wypłacane w dwóch
ratach: 80% po podpisaniu umowy i 20% po przyj´ciu filmu przez Instytut na
kolaudacji.
8. W szczególnych przypadkach Dyrektor PISF na wniosek producenta mo˝e podjàç
decyzj´ o innej strukturze rat dofinansowania PISF.
9. Umowa z dystrybutorem i kosztorys szczegółowy kosztów P&A sporzàdzony
przez dystrybutora i zatwierdzony przez producenta muszà byç
przedstawione Instytutowi nie póêniej ni˝ do dnia wykonania kopii
wzorcowej filmu.
10. Zasady rozliczania dofinansowania opisane sà w PO Produkcja filmowa
i w dalszej cz´Êci Trybu Naboru i Wyboru Wniosków, w rozdziale: Koszty
kwalifikowane.
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PRIORYTET IV: PRODUKCJA FILMÓW DOKUMENTALNYCH
1. Producent wypełnia wniosek elektroniczny, opracowany w oparciu o zapis
par. 11 ust. 1 Rozporzàdzenia, który zawiera w szczególnoÊci:
1.1. Pełnà nazw´ wnioskodawcy oraz adres i dane wnioskodawcy;
1.2. Adres korespondencyjny;
1.3. Dane dotyczàce dokumentów rejestrowych producenta (numer KRS, NIP, REGON);
1.4. OkreÊlenie wysokoÊci i formy wnioskowanego dofinansowania;
1.5. Szczegółowe informacje o projekcie i krótki opis filmu,
1.6. Harmonogram produkcji filmu;
1.7. Bud˝et przedsi´wzi´cia ze wskazaniem êródeł finansowania;
1.8. OÊwiadczenie o spełnianiu okreÊlonych w Ustawie oraz Rozporzàdzeniu
warunków dla otrzymania dofinansowania;
1.9. Załàczniki.
2. Załàcznikami do wniosku sà:
2.1. Scenariusz filmu;
2.2. Umowa nabycia praw do scenariusza, a w przypadku adaptacji równie˝
umowa dotyczàca praw do pierwowzoru literackiego – producent jest
zobowiàzany do zapłacenia scenarzyÊcie co najmniej 20% całego honorarium
za zakup ww. praw; w przypadku ubiegania si´ o promes´ istnieje mo˝liwoÊç
przedstawienia umowy opcji, wówczas 100% honorarium z tytułu udzielenia
opcji powinno byç wypłacone przed zło˝eniem wniosku do PISF;
2.3. W przypadku koprodukcji mi´dzynarodowej mniejszoÊciowej wnioskujàcy
producent polski zobowiàzany jest do załàczenia tłumaczenia umowy
o nabyciu praw do scenariusza, zawartej przez producenta wiodàcego;
2.4. Streszczenie filmu (nie dłu˝sze ni˝ strona);
2.5. Eksplikacja re˝yserska realizacyjna;
2.6. Opis walorów artystycznych i ekonomicznych, tj. uzasadnienie przedsi´wzi´cia
pod kàtem kryteriów, o których mowa w art. 22. ust. 3 Ustawy. W przypadku
zakwalifikowania filmu jako film trudny nale˝y odpowiednio uzasadniç t´
kwalifikacj´;
2.7. Szczegółowy plan kosztów filmu netto w złotych:
a) powinien zawieraç nazwy wydatków w j´zyku polskim, a stosowanie nazw
w j´zyku angielskim jest uzasadnione tylko, gdy nie majà one polskich
odpowiedników;
b) powinien zawieraç wyodr´bnionà grup´ kosztów dotyczàcà prac
zrealizowanych w ramach rozwoju projektu w przypadku, gdy projekt
uzyskał dofinansowanie PISF na rozwój projektu (tzw. development).
Wówczas pierwsza rata dofinansowania produkcji zostaje pomniejszona
o kwot´ wypłaconà przez Instytut na rozwój projektu. Producenci, którzy nie
otrzymali dotacji na etapie rozwoju projektu, majà prawo umieÊciç
w planowanych kosztach produkcji filmu koszty poniesione na etapie
rozwoju projektu, ale nie mogà ich rozliczaç z dotacji przyznanej na
produkcj´ filmu;
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c) powinien uwzgl´dniaç koszty dwukrotnego wykonania audytu – tylko
w przypadku filmu pełnometra˝owego przeznaczonego do rozpowszechniania w pierwszej kolejnoÊci w kinach;
d) w przypadku koprodukcji mi´dzynarodowej mniejszoÊciowej nale˝y
dołàczyç stron´ zbiorczà kosztorysu globalnego produkcji, przeliczonà na
złote z podaniem przyj´tego kursu waluty, oraz szczegółowy kosztorys
strony polskiej ze wskazaniem wydatków na terenie Polski;
e) producent jest zobowiàzany wnieÊç wkład własny w wysokoÊci minimum
5% planowanego kosztu przedsi´wzi´cia. Wkład ten mo˝e mieç charakter
finansowy lub finansowo-rzeczowy (w przypadku wkładu finansowo-rzeczowego udział wkładu o charakterze rzeczowym nie mo˝e byç wy˝szy
ni˝ 95% wartoÊci całego wkładu własnego producenta).
W koprodukcji mi´dzynarodowej mniejszoÊciowej wkład własny obliczany jest
od całoÊci nakładów strony polskiej;
f) wkłady rzeczowe producenta i koproducentów powinny byç skalkulowane
szczegółowo: nazwa, iloÊç, cena jednostkowa (dotyczy to tak˝e efektów
komputerowych), a suma ich wartoÊci powinna byç dodana na stronie
zbiorczej kosztorysu do kosztów bezpoÊrednich filmu;
g) strona zbiorcza kosztorysu powinna uwzgl´dniaç zasadniczy podział
kosztów na:
– koszty bezpoÊrednie filmu (z podziałem na koszty rodzajowe)
– koszty ogólne producenta (zaplanowane zgodnie z powszechnie
obowiàzujàcymi przepisami o rachunkowoÊci i nie wy˝sze ni˝ 7%
kosztów bezpoÊrednich)
– suma wartoÊci wkładów rzeczowych producenta i koproducentów
– łàczny koszt produkcji filmu netto
h) w przypadku koprodukcji mi´dzynarodowych nale˝y dołàczyç informacj´
o kwocie wydatkowanej na terytorium Polski oraz spis elementów twórczych
i produkcyjnych, wnoszonych przez stron´ polskà – z uwzgl´dnieniem
minimum okreÊlonego w PO Produkcja filmowa;
i) w kosztorysie mogà byç uwzgl´dnione koszty działaƒ marketingowych, ale
wyłàcznie tych wykonywanych przez producenta w okresie realizacji filmu,
takich jak: produkcja making of, strona internetowa filmu, rzecznik
prasowy filmu – z zastrze˝eniem, ˝e koszty te nie mogà byç pokrywane
z dotacji PISF;
2.8. W przypadku wnioskowania o promes´: kopie aktualnych (nie starszych ni˝
3 miesiàce w dniu składania wniosku do PISF) listów intencyjnych od
potencjalnych koproducentów/inwestorów/sponsorów z konkretnymi kwotami
deklarowanego udziału;
2.9. Ponadto nale˝y załàczyç potwierdzone za zgodnoÊç z oryginałem kopie
dokumentów rejestrowych podmiotu wystawiajàcego list intencyjny oraz
opini´ bankowà o rachunku firmy (jeÊli deklarowany udział w filmie dotyczy
wkładu finansowego). W przypadku znanych na polskim rynku podmiotów
gospodarczych (np. TVP S.A., WFDiF, TP S.A.) dokumenty rejestrowe i opinia
bankowa nie sà konieczne;
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2.10. JeÊli jednym ze êródeł finansowania ma byç regionalny fundusz filmowy, a nie
wydał on jeszcze decyzji o dofinansowaniu, producent mo˝e zło˝yç wniosek
o promes´ – wówczas zamiast listu intencyjnego powinien przedstawiç
potwierdzenie przyj´cia wniosku do rozpatrzenia przez fundusz (podstawowe
dane realizacji filmu muszà byç to˝same z przedstawionymi we wniosku do
PISF);
2.11. W przypadku wnioskowania o decyzj´: kopie umów, na podstawie których
nastàpi finansowanie przedsi´wzi´cia przez podmioty inne ni˝ Instytut;
2.12. W przypadku projektów filmowych, których koproducentem jest nadawca
telewizyjny bàdê jednym ze êródeł finansowania sà Êrodki uzyskane od
nadawcy telewizyjnego, producent jest zobowiàzany zło˝yç we wniosku
oÊwiadczenie, ˝e w podziale praw z nadawcà uwzgl´dni lub uwzgl´dnił w ju˝
podpisanej umowie fakt, i˝ prawa majàtkowe producenta, adekwatne do
sumy dotacji PISF i jego wkładu własnego, pozostanà/jà przy producencie.
We wniosku producent jest zobowiàzany okreÊliç tak˝e wartoÊç praw do
wielokrotnego emitowania filmu przez nadawc´: kwotowo, procentowo lub
jako ró˝nic´ pomi´dzy udziałami procentowymi nadawcy we wpływach na
ró˝nych polach. Umowa z nadawcà musi zawieraç zapisy o podziale
przychodów z tytułu sublicencji (w przypadku gdy nadawca jest
koproducentem filmu) z uwzgl´dnieniem wartoÊci praw i udziałów
pozostajàcych przy producencie;
2.13. Dokumenty rejestrowe producenta: aktualny wypis z rejestru działalnoÊci
gospodarczej (KRS lub inny) – nie starszy ni˝ 6 miesi´cy, z którego wynika
uprawnienie do prowadzenia działalnoÊci w zakresie produkcji filmowej, oraz
statut w przypadku fundacji i stowarzyszeƒ, NIP, REGON i opinia bankowa
o rachunku firmy;
2.14. Informacja o dorobku producenta w dziedzinie produkcji audiowizualnej oraz
szczegółowe dane dla dwóch ostatnio wyprodukowanych filmów
dokumentalnych, tj.:
a) tytuł;
b) metra˝;
c) re˝yser;
d) rok produkcji;
e) dane o eksploatacji dzieła: liczba widzów kinowych, liczba emisji
telewizyjnych, liczba sprzedanych egzemplarzy filmu na ró˝nych noÊnikach,
informacje o sprzeda˝y za granicà;
f) informacje o nagrodach.
JeÊli producent nie ma w dorobku samodzielnie wyprodukowanego filmu
dokumentalnego, szczegółowe dane powinny odnosiç si´ do dwóch ostatnich
przedsi´wzi´ç filmowych.
2.15. CV re˝ysera i opis dorobku re˝yserskiego, w tym szczegółowe dane dla dwóch
ostatnio wyre˝yserowanych filmów dokumentalnych, tj.:
a) tytuł;
b) metra˝;
c) producent;
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d) rok produkcji;
e) dane o eksploatacji dzieła: liczba widzów kinowych, liczba emisji
telewizyjnych, liczba sprzedanych egzemplarzy filmu na ró˝nych noÊnikach,
informacje o sprzeda˝y za granicà;
f) informacje o nagrodach.
JeÊli re˝yser nie ma w dorobku samodzielnie wyre˝yserowanego filmu dokumentalnego, szczegółowe dane powinny odnosiç si´ do dwóch ostatnio
re˝yserowanych przedsi´wzi´ç filmowych.
2.16. Dwa ostatnie filmy dokumentalne re˝ysera na DVD;
2.17. W przypadku re˝ysera debiutanta – płyta DVD z próbkà pracy (etiudy szkolne,
film offowy lub inne prace z dotychczasowego dorobku) oraz umowa
z opiekunem artystycznym wraz z wykazem jego dorobku; w przypadku filmu
drugiego – płyta DVD ze zrealizowanym debiutem; CV kandydata na re˝ysera
bez doÊwiadczenia filmowego, który nie ma ukoƒczonych studiów
re˝yserskich, ale posiada znaczàcy dorobek artystyczny w innej dziedzinie,
powinno uwzgl´dniaç opis tego dorobku.
Definicja „debiutu re˝yserskiego” znajduje si´ w Tabeli Definicji Legalnych,
str. 10, a kryteria wnioskowania o dofinansowanie debiutu – w Zasadach
ogólnych PO Produkcja filmowa, ppkt 1.7.;
2.18. Opis stosowanych technologii i innowacyjnoÊç przedsi´wzi´cia (np. eksplikacja
operatorska lub opis technik animacyjnych, efektów specjalnych itp.);
2.19. Wskaêniki oczekiwanych rezultatów (m.in. krótka charakterystyka odbiorców
filmu, przewidywana liczba emisji i sprzeda˝ filmu, potencjał festiwalowy);
2.20. W przypadku filmów pełnometra˝owych przeznaczonych w pierwszej kolejnoÊci do rozpowszechniania w kinach – list intencyjny od dystrybutora filmu
wraz z kosztorysem promocji i dystrybucji, podpisanym przez dystrybutora
wystawiajàcego list. Planowanie kosztów promocji i dystrybucji powinno
uwzgl´dniaç limity kwotowe okreÊlone w PO Produkcja filmowa (Zasady
ogólne PO Produkcja filmowa, ppkt 1.6.);
2.21. W przypadku filmów krótkometra˝owych i Êredniometra˝owych – plan
promocji i rozpowszechniania filmu oraz list intencyjny od firmy gwarantujàcej
publicznà eksploatacj´ i odtwarzanie w jakimkolwiek systemie lub technologii
(nadawcy telewizyjni, VoD, insert itp.);
2.22. Promesa dystrybucyjna nie jest obligatoryjna w przypadku debiutu
re˝yserskiego i drugiego filmu re˝ysera. Jednak załàcznikiem obligatoryjnym
jest plan promocji i dystrybucji, sporzàdzony przez producenta.
W przypadku filmów pełnometra˝owych do kin – planowanie kosztów
promocji i dystrybucji powinno uwzgl´dniaç limity kwotowe okreÊlone w PO
Produkcja filmowa (Zasady ogólne PO Produkcja filmowa, ppkt 1.6.);
2.23. W przypadku koprodukcji mi´dzynarodowej mniejszoÊciowej filmu
dokumentalnego pełnometra˝owego przeznaczonego do kin obligatoryjnym
załàcznikiem jest list od polskiego dystrybutora wraz z kosztami promocji
i dystrybucji, obliczonymi od sumy nakładów strony polskiej. W przypadku
filmu pełnometra˝owego nieprzeznaczonego do kin obligatoryjnym
załàcznikiem jest list intencyjny od polskiej firmy gwarantujàcej publicznà
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eksploatacj´ i odtwarzanie w jakimkolwiek systemie lub technologii (nadawcy
telewizyjni, VoD, insert itp.);
2.24. Opinia historyka specjalisty w zakresie zbadania, czy przedstawione
w scenariuszu wydarzenia sà zasadniczo zgodne z faktami historycznymi lub
prawdopodobne w pokazywanym kontekÊcie – w przypadku filmu
historycznego i innych, jeÊli projekt zawiera wàtki historyczne; do opinii
powinna byç dołàczona informacja o dorobku naukowym opiniujàcego;
2.25. Wykaz wniosków producenta w PISF (tytuł, rodzaj filmowy, re˝yser):
a) wnioski składane do PO Produkcja filmowa w bie˝àcej sesji;
b) wykaz aktualnych promes (filmy przed umowà z PISF);
c) wykaz filmów w produkcji z umowà na dofinansowanie PISF (aktualny stan
produkcji);
d) projekty w realizacji z dofinansowaniem PISF w zakresie rozwoju projektu
(z datà przyznanego dofinansowania);
e) wnioski dotyczàce rozwoju projektu z poprzednich sesji, oczekujàce na
decyzj´ Dyrektora PISF;
f) wnioski dotyczàce produkcji filmowej z poprzednich sesji, oczekujàce na
decyzj´ Dyrektora PISF;
g) wnioski dotyczàce rozwoju projektu i produkcji filmowej składane
w bie˝àcej sesji odpłatnie.
2.26. Inne informacje i dokumenty niezb´dne dla rozpatrzenia wniosku, w tym
wskazane przez PISF na liÊcie obowiàzkowych załàczników wniosku (równie˝
dodatkowe – okreÊlone dla koprodukcji mi´dzynarodowych).
3. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora PISF nast´puje:
3.1. Podpisanie z Dyrektorem PISF umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie
przedsi´wzi´cia, gdy producent ma wszystkie podpisane z podmiotami innymi
ni˝ PISF umowy, na podstawie których nastàpi finansowanie przedsi´wzi´cia.
Podpisanie umowy jest uwarunkowane dostarczeniem przez producenta
w okresie wa˝noÊci decyzji wymaganych załàczników i dokonanie
ewentualnych korekt w przedstawionej dokumentacji (np. jeÊli zapisy
w umowach koprodukcyjnych zostanà zakwestionowane przez radców
prawnych PISF jako sprzeczne z zapisami wzorca umowy PISF). Decyzja
Dyrektora PISF w kwestii dofinansowania projektu zachowuje wa˝noÊç od
dnia opublikowania tej informacji na stronie internetowej PISF przez 6
miesi´cy. W szczególnych przypadkach mo˝e byç przedłu˝ona maksymalnie
o 6 kolejnych miesi´cy. JeÊli w terminie wa˝noÊci decyzji producent nie
dostarczy wymaganych załàczników, decyzja ta definitywne wygasa.
3.2. Podpisanie promesy Dyrektora PISF b´dàcej umowà warunkowà nast´puje
w przypadku posiadania przez producenta jedynie listów intencyjnych.
Promesa jest wa˝na 6 miesi´cy od dnia opublikowania tej informacji na
stronie internetowej PISF. W tym czasie producent powinien zawrzeç umowy
z koproducentami gwarantujàce całà pozostałà kwot´ bud˝etu oraz zebraç
niezb´dnà dokumentacj´, co b´dzie podstawà do podpisania z Dyrektorem
PISF umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsi´wzi´cia.
W szczególnych przypadkach za zgodà Dyrektora PISF promesa mo˝e byç
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

przedłu˝ona maksymalnie do 6 kolejnych miesi´cy – po tym czasie promesa
definitywnie wygasa.
Przed zawarciem umowy producent jest zobowiàzany do zło˝enia w PISF kopii (oraz
oryginałów do wglàdu) umowy z re˝yserem, umowy z autorem zdj´ç i umowy ze
scenografem (jeÊli dotyczy).
Dofinansowanie w formie dotacji wypłacane jest w ratach, zgodnie z harmonogramem produkcji, w miar´ posiadanych przez PISF Êrodków, z tym ˝e do zakoƒczenia
zdj´ç nie wi´cej ni˝ 50% dotacji, a 10% dotacji – po zakoƒczeniu produkcji
i przedstawieniu wynikowego rozliczenia filmu (Raportu Koƒcowego).
Dofinansowanie w formie po˝yczki jest wypłacane w dwóch ratach: 80% po
podpisaniu umowy i 20% po przyj´ciu filmu przez Instytut na kolaudacji.
W szczególnych przypadkach Dyrektor PISF na wniosek producenta mo˝e podjàç
decyzj´ o innej strukturze rat dofinansowania PISF.
W przypadku filmów pełnometra˝owych przeznaczonych do kin umowa z dystrybutorem i kosztorys szczegółowy kosztów P&A, sporzàdzony przez dystrybutora
i zatwierdzony przez producenta, musà byç przedstawione Instytutowi nie póêniej
ni˝ do dnia wykonania kopii wzorcowej filmu.
Zasady rozliczania dofinansowania opisane sà w PO Produkcja filmowa i w dalszej
cz´Êci Trybu Naboru i Wyboru Wniosków, w rozdziale: Koszty kwalifikowane.

PRIORYTET V: PRODUKCJA FILMÓW ANIMOWANYCH
1. Producent wypełnia wniosek elektroniczny, opracowany w oparciu o zapis
par. 11 ust. 1 Rozporzàdzenia, który zawiera w szczególnoÊci:
1.1. Pełnà nazw´ wnioskodawcy oraz adres i dane wnioskodawcy;
1.2. Adres korespondencyjny;
1.3. Dane dotyczàce dokumentów rejestrowych producenta (numer KRS, NIP, REGON);
1.4. OkreÊlenie wysokoÊci i formy wnioskowanego dofinansowania;
1.5. Szczegółowe informacje o projekcie i krótki opis filmu;
1.6. Harmonogram produkcji filmu;
1.7. Bud˝et przedsi´wzi´cia ze wskazaniem êródeł finansowania;
1.8. OÊwiadczenie o spełnianiu okreÊlonych w Ustawie oraz Rozporzàdzeniu
warunków dla otrzymania dofinansowania;
1.9. Załàczniki.
2. Załàcznikami do wniosku sà:
2.1. Scenariusz filmu;
2.2. W przypadku serii filmów animowanych wymagane sà scenariusze w ni˝ej
podanych liczbach egzemplarze:
a) przy co najmniej 13 odcinkach nale˝y przedstawiç minimum 5
egzemplarzy oraz 7 – lub wi´cej, odpowiednio do rzeczywistej liczby
odcinków – treatmentów;
b) przy co najmniej 26 odcinkach nale˝y przedstawiç minimum 10 egzemplarzy oraz 16 – lub odpowiednio do rzeczywistej liczby odcinków wi´cej
– treatmentów;

59

CZ¢Âå II: TRYB NABORU I WYBORU WNIOSKÓW

UWAGA: Je˝eli seria filmów animowanych była dofinansowana przez PISF
w ramach PO Rozwój projektu, obligatoryjnym załàcznikiem jest gotowy pilot
serii, nagrany na płyt´ DVD.

2.3. Umowa nabycia praw do scenariusza, a w przypadku adaptacji równie˝
umowa nabycia praw do pierwowzoru literackiego.
Producent jest zobowiàzany do zapłacenia scenarzyÊcie co najmniej 20%
całego honorarium nale˝nego za przeniesienie przedmiotowych praw.
JeÊli przedmiotem wniosku jest seria filmów animowanych, obowiàzek
zapłacenia uwa˝a si´ za spełniony, gdy wnioskodawca udokumentuje
zapłacenie 20% sumy wartoÊci honorariów wynikajàcych z przedstawionych
we wniosku umów o nabycie praw do scenariuszy.
W przypadku ubiegania si´ o promes´ mo˝na w zamian przedstawiç umow´
opcji zawartà z właÊcicielem praw – z zastrze˝eniem wypłacenia mu 100%
honorarium przed zło˝eniem wniosku do PISF;
2.4. W przypadku koprodukcji mi´dzynarodowej mniejszoÊciowej wnioskujàcy
producent polski zobowiàzany jest do załàczenia tłumaczenia umowy
o nabyciu praw do scenariusza, zawartej przez producenta wiodàcego;
2.5. Streszczenie filmu (nie dłu˝sze ni˝ strona);
2.6. Eksplikacja re˝yserska;
2.7. Projekty plastyczne (minimum 6 sztuk) oraz scenopis obrazkowy obejmujàcy
minimum 25% planowanego czasu filmu, a w przypadku debiutu re˝yserskiego – 100% planowanego czasu filmu, natomiast w przypadku serii filmów
animowanych scenopis obrazkowy do co najmniej jednego odcinka lub co
najmniej jeden gotowy odcinek serii na płycie DVD;
2.8. Opis walorów artystycznych i ekonomicznych, tj. uzasadnienie przedsi´wzi´cia
pod kàtem kryteriów, o których mowa w art. 22. ust. 3 Ustawy. W przypadku
zakwalifikowania filmu jako film trudny nale˝y odpowiednio uzasadniç t´
kwalifikacj´;
2.9. Szczegółowy plan kosztów filmu netto w złotych:
a) powinien zawieraç nazwy wydatków w j´zyku polskim, a stosowanie nazw
w j´zyku angielskim jest uzasadnione tylko, gdy nie majà one polskich
odpowiedników;
b) powinien zawieraç wyodr´bnionà grup´ kosztów dotyczàcà prac
zrealizowanych w ramach rozwoju projektu w przypadku, gdy projekt
uzyskał dofinansowanie PISF na rozwój projektu (tzw. development).
Wówczas pierwsza rata dofinansowania produkcji zostaje pomniejszona
o kwot´ wypłaconà przez Instytut na rozwój projektu. Producenci, którzy nie
otrzymali dotacji na etapie rozwoju projektu, majà prawo umieÊciç
w planowanych kosztach produkcji filmu koszty poniesione na etapie
rozwoju projektu, ale nie mogà ich rozliczaç z dotacji przyznanej na
produkcj´ filmu;
c) w przypadku filmu pełnometra˝owego, przeznaczonego do rozpowszechniania w pierwszej kolejnoÊci w kinach, w planowanym koszcie produkcji
filmu nale˝y umieÊciç koszty dwukrotnego wykonania audytu,
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d) w przypadku koprodukcji mi´dzynarodowej mniejszoÊciowej nale˝y
dołàczyç stron´ zbiorczà kosztorysu globalnego produkcji, przeliczonà na
złote z podaniem przyj´tego kursu waluty, oraz szczegółowy kosztorys
strony polskiej ze wskazaniem wydatków na terenie Polski;
e) producent jest zobowiàzany wnieÊç wkład własny w wysokoÊci minimum
5% planowanego kosztu przedsi´wzi´cia. Wkład ten mo˝e mieç charakter
finansowy lub finansowo-rzeczowy (w przypadku wkładu finansowo-rzeczowego udział wkładu o charakterze rzeczowym nie mo˝e byç wy˝szy
ni˝ 95% wartoÊci całego wkładu własnego producenta).
W koprodukcji mi´dzynarodowej mniejszoÊciowej wkład własny obliczany jest
od całoÊci nakładów strony polskiej;
f) wkłady rzeczowe producenta i koproducentów powinny byç skalkulowane
szczegółowo: nazwa, iloÊç, cena jednostkowa, a suma ich wartoÊci powinna byç dodana na stronie zbiorczej kosztorysu do kosztów bezpoÊrednich
filmu;
g) strona zbiorcza kosztorysu powinna uwzgl´dniaç zasadniczy podział
kosztów na:
– koszty bezpoÊrednie filmu (z podziałem na koszty rodzajowe)
– koszty ogólne producenta (zaplanowane zgodnie z powszechnie
obowiàzujàcymi przepisami o rachunkowoÊci i nie wy˝sze ni˝ 7%
kosztów bezpoÊrednich)
– suma wartoÊci wkładów rzeczowych producenta i koproducentów
– łàczny koszt produkcji filmu netto
h) w przypadku koprodukcji mi´dzynarodowych nale˝y dołàczyç informacj´
o kwocie wydatkowanej na terytorium Polski oraz spis elementów twórczych
i produkcyjnych, wnoszonych przez stron´ polskà – z uwzgl´dnieniem
minimum okreÊlonego w PO Produkcja filmowa;
i) w kosztorysie mogà byç uwzgl´dnione koszty działaƒ marketingowych, ale
wyłàcznie tych wykonywanych przez producenta w okresie realizacji filmu,
takich jak: making of, strona internetowa filmu, rzecznik prasowy filmu;
2.10. W przypadku wnioskowania o promes´: kopie aktualnych (nie starszych ni˝
3 miesiàce w dniu składania wniosku do PISF) listów intencyjnych od
potencjalnych koproducentów/inwestorów/sponsorów z konkretnymi kwotami
deklarowanego udziału;
2.11. Ponadto nale˝y załàczyç potwierdzone za zgodnoÊç z oryginałem kopie
dokumentów rejestrowych podmiotu wystawiajàcego list intencyjny oraz
opini´ bankowà o rachunku firmy (jeÊli deklarowany udział w filmie dotyczy
wkładu finansowego). W przypadku znanych na polskim rynku podmiotów
gospodarczych (np. TVP S.A., WFDiF, TP S.A.) dokumenty rejestrowe i opinia
bankowa nie sà konieczne;
2.12. JeÊli jednym ze êródeł finansowania ma byç regionalny fundusz filmowy i nie
wydał on jeszcze decyzji o dofinansowaniu, producent mo˝e zło˝yç wniosek
o promes´ i zamiast listu intencyjnego powinien przedstawiç potwierdzenie
przyj´cia wniosku do rozpatrzenia przez fundusz (podstawowe dane realizacji
filmu muszà byç to˝same z przedstawionymi we wniosku do PISF);
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2.13. W przypadku wnioskowania o decyzj´: kopie umów, na podstawie których
nastàpi finansowanie przedsi´wzi´cia przez podmioty inne ni˝ Instytut;
2.14. W przypadku projektów filmowych, których koproducentem jest nadawca
telewizyjny bàdê jednym ze êródeł finansowania sà Êrodki uzyskane od
nadawcy telewizyjnego, producent jest zobowiàzany zło˝yç we wniosku
oÊwiadczenie, ˝e w podziale praw z nadawcà uwzgl´dni lub uwzgl´dnił w ju˝
podpisanej umowie fakt, i˝ prawa majàtkowe producenta, adekwatne do sumy
dotacji PISF i jego wkładu własnego, pozostanà/jà przy producencie. We wniosku producent jest zobowiàzany okreÊliç tak˝e wartoÊç praw do wielokrotnego
emitowania filmu przez nadawc´: kwotowo, procentowo lub jako ró˝nic´
pomi´dzy udziałami procentowymi nadawcy we wpływach na ró˝nych polach.
Umowa z nadawcà musi zawieraç zapisy o podziale przychodów z tytułu
sublicencji (w przypadku gdy nadawca jest koproducentem filmu)
z uwzgl´dnieniem wartoÊci praw i udziałów pozostajàcych przy producencie;
2.15. W przypadku serii filmów animowanych obowiàzkowe jest zamieszczenie we
wniosku dokumentu z potwierdzeniem udziału nadawcy telewizyjnego
zainteresowanego koprodukcjà lub dystrybucjà filmu;
2.16. Dokumenty rejestrowe producenta: aktualny wypis z rejestru działalnoÊci
gospodarczej (KRS lub inny) – nie starszy ni˝ 6 miesi´cy, z którego wynika
uprawnienie do prowadzenia działalnoÊci w zakresie produkcji filmowej, oraz
statut w przypadku fundacji i stowarzyszeƒ, NIP, REGON i opinia bankowa
o rachunku firmy;
2.17. Informacja o dorobku producenta w dziedzinie produkcji audiowizualnej oraz
szczegółowe dane dla dwóch ostatnio wyprodukowanych filmów
animowanych, tj.:
a) tytuł;
b) metra˝;
c) re˝yser;
d) rok produkcji;
e) dane o eksploatacji dzieła: liczba widzów kinowych, liczba emisji telewizyjnych, liczba sprzedanych egzemplarzy filmu na ró˝nych noÊnikach,
informacje o sprzeda˝y za granicà;
f) informacje o nagrodach.
JeÊli producent nie ma w dorobku samodzielnie wyprodukowanego filmu
animowanego, szczegółowe dane powinny odnosiç si´ do dwóch ostatnich
przedsi´wzi´ç filmowych.
2.18. CV re˝ysera i opis dorobku re˝yserskiego, w tym szczegółowe dane dla dwóch
ostatnio wyre˝yserowanych filmów animowanych, tj.:
a) tytuł;
b) metra˝;
c) producent;
d) rok produkcji;
e) dane o eksploatacji dzieła: liczba widzów kinowych, liczba emisji telewizyjnych, liczba sprzedanych egzemplarzy filmu na ró˝nych noÊnikach,
informacje o sprzeda˝y za granicà;
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f) informacje o nagrodach.
JeÊli re˝yser nie ma w dorobku samodzielnie wyre˝yserowanego filmu animowanego, szczegółowe dane powinny odnosiç si´ do dwóch ostatnio
re˝yserowanych przedsi´wzi´ç filmowych.
2.19. Dwa ostatnie filmy animowane re˝ysera na DVD;
2.20. W przypadku re˝ysera debiutanta – płyta DVD z próbkà pracy (etiudy szkolne,
film offowy lub inne prace z dotychczasowego dorobku) oraz umowa
z opiekunem artystycznym wraz z wykazem jego dorobku; w przypadku filmu
drugiego – płyta DVD ze zrealizowanym debiutem; CV kandydata na re˝ysera
bez doÊwiadczenia filmowego, który nie ma ukoƒczonych studiów
re˝yserskich, ale posiada znaczàcy dorobek artystyczny w innej dziedzinie,
powinno uwzgl´dniaç opis tego dorobku.
Definicja „debiutu re˝yserskiego” znajduje si´ w Tabeli Definicji Legalnych,
str. 9, a kryteria wnioskowania o dofinansowanie debiutu – w Zasadach
ogólnych PO Produkcja filmowa, ppkt 1.7.
2.21. Opis stosowanych technologii i innowacyjnoÊç przedsi´wzi´cia (np. eksplikacja operatorska lub opis technik animacyjnych, efektów specjalnych itp.);
2.22. Wskaêniki oczekiwanych rezultatów (m.in. krótka charakterystyka odbiorców
filmu, przewidywana liczba emisji i sprzeda˝ filmu, potencjał festiwalowy);
2.23. W przypadku filmów pełnometra˝owych przeznaczonych w pierwszej
kolejnoÊci do rozpowszechniania w kinach – list intencyjny od dystrybutora
filmu wraz z kosztorysem promocji i dystrybucji, podpisany przez
dystrybutora wystawiajàcego list. Planowanie kosztów promocji i dystrybucji
powinno uwzgl´dniaç limity kwotowe okreÊlone w PO Produkcja filmowa
(Zasady ogólne PO Produkcja filmowa, ppkt 1.6.);
2.24. W przypadku filmów krótkometra˝owych i Êredniometra˝owych – plan
promocji i rozpowszechniania filmu oraz list intencyjny od firmy
gwarantujàcej publicznà eksploatacj´ i odtwarzanie w jakimkolwiek systemie
lub technologii (nadawcy telewizyjni, VoD, insert itp.);
2.25. W przypadku serii filmów animowanych – obligatoryjnie promesa od
nadawcy telewizyjnego;
2.26. Promesa dystrybucyjna nie jest obligatoryjna w przypadku debiutu
re˝yserskiego i drugiego filmu re˝ysera. Jednak załàcznikiem obligatoryjnym
jest plan promocji i dystrybucji, sporzàdzony przez producenta. W przypadku
filmów pełnometra˝owych do kin – planowanie kosztów promocji i dystrybucji
powinno uwzgl´dniaç limity kwotowe okreÊlone w PO Produkcja filmowa
(Zasady ogólne PO Produkcja filmowa, ppkt 1.6.);
2.27. W przypadku koprodukcji mi´dzynarodowej mniejszoÊciowej filmu
animowanego pełnometra˝owego przeznaczonego do kin obligatoryjnym
załàcznikiem jest list od polskiego dystrybutora wraz z kosztami promocji
i dystrybucji, oblicznymi od sumy nakładów strony polskiej. W przypadku filmu
pełnometra˝owego nieprzeznaczonego do kin obligatoryjnym załàcznikiem
jest list intencyjny od polskiej firmy gwarantujàcej publicznà eksploatacj´
i odtwarzanie w jakimkolwiek systemie lub technologii (nadawcy telewizyjni,
VoD, insert itp.);
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2.28. Opinia historyka specjalisty w zakresie zbadania, czy przedstawione
w scenariuszu wydarzenia sà zasadniczo zgodne z faktami historycznymi lub
prawdopodobne w pokazywanym kontekÊcie – w przypadku filmu
historycznego i innych, jeÊli projekt zawiera wàtki historyczne; do opinii
powinna byç dołàczona informacja o dorobku naukowym opiniujàcego;
2.29. Wykaz wniosków producenta w PISF (tytuł, rodzaj filmowy, re˝yser):
a) wnioski składane do PO Produkcja filmowa w bie˝àcej sesji;
b) wykaz aktualnych promes (filmy przed umowà z PISF);
c) wykaz filmów w produkcji z umowà na dofinansowanie PISF (aktualny stan
produkcji);
d) projekty w realizacji z dofinansowaniem PISF w zakresie rozwoju projektu
(z datà przyznanego dofinansowania);
e) wnioski dotyczàce rozwoju projektu z poprzednich sesji, oczekujàce na
decyzj´ Dyrektora PISF;
f) wnioski dotyczàce produkcji filmowej z poprzednich sesji, oczekujàce na
decyzj´ Dyrektora PISF;
g) wnioski dotyczàce rozwoju projektu i produkcji filmowej składane
w bie˝àcej sesji odpłatnie.
2.30. Inne informacje i dokumenty niezb´dne dla rozpatrzenia wniosku, w tym
wskazane przez PISF na liÊcie obowiàzkowych załàczników wniosku (równie˝
dodatkowe – okreÊlone dla koprodukcji mi´dzynarodowych).
3. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora PISF nast´puje:
3.1. Podpisanie z Dyrektorem PISF umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie
przedsi´wzi´cia, gdy producent ma wszystkie podpisane z podmiotami innymi
ni˝ PISF umowy, na podstawie których nastàpi finansowanie przedsi´wzi´cia.
Podpisanie umowy jest uwarunkowane dostarczeniem przez producenta
w okresie wa˝noÊci decyzji wymaganych załàczników i dokonanie
ewentualnych korekt w przedstawionej dokumentacji (np. jeÊli zapisy
w umowach koprodukcyjnych zostanà zakwestionowane przez radców
prawnych PISF jako sprzeczne z zapisami wzorca umowy PISF). Decyzja
Dyrektora PISF w kwestii dofinansowania projektu zachowuje wa˝noÊç od
dnia opublikowania tej informacji na stronie internetowej PISF przez
6 miesi´cy. W szczególnych przypadkach mo˝e byç przedłu˝ona maksymalnie
o 6 kolejnych miesi´cy. JeÊli w terminie wa˝noÊci decyzji producent nie
dostarczy wymaganych załàczników, decyzja ta definitywne wygasa,
3.2. Podpisanie promesy Dyrektora PISF b´dàcej umowà warunkowà nast´puje
w przypadku posiadania przez producenta jedynie listów intencyjnych.
Promesa jest wa˝na 6 miesi´cy od dnia opublikowania tej informacji na
stronie internetowej PISF. W tym czasie producent powinien zawrzeç umowy
z koproducentami gwarantujàce całà pozostałà kwot´ bud˝etu oraz zebraç
niezb´dnà dokumentacj´, co b´dzie podstawà do podpisania z Dyrektorem
PISF umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsi´wzi´cia.
W szczególnych przypadkach za zgodà Dyrektora PISF promesa mo˝e byç
przedłu˝ona maksymalnie do 6 kolejnych miesi´cy – po tym czasie promesa
definitywnie wygasa.
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4. Przed zawarciem umowy producent jest zobowiàzany do zło˝enia w PISF kopii (oraz
oryginałów do wglàdu) umowy z re˝yserem, umowy z autorem zdj´ç i umowy
z autorem opracowania plastycznego filmu.
5. Dofinansowanie wypłacane jest w ratach, zgodnie z harmonogramem produkcji
filmu, w miar´ posiadanych przez PISF Êrodków. Raty wypłacane sà stosownie do
harmonogramu produkcji i realnego zaawansowania prac, przy czym do dnia
wykonania 50% prac przypadajàcych na okres animacji do filmu mo˝e byç
wypłacone 45% dotacji, zaÊ pozostałe 55% dopiero po udokumentowaniu przez
producenta wykonania tej pracy, tj. po przedstawieniu oÊwiadczenia o wykonaniu
50% animacji do filmu oraz płyty DVD z prezentacjà wykonanych prac. Ostatnia
rata w wysokoÊci 10% wartoÊci dotacji płatna b´dzie nie wczeÊniej ni˝ po
zakoƒczeniu produkcji filmu i przyj´ciu przez PISF rozliczenia dotacji.
W szczególnych przypadkach Dyrektor PISF, na umotywowanà odpowiednio
pisemnà proÊb´ wnioskodawcy, mo˝e podjàç decyzj´ o innej strukturze rat
dofinansowania PISF.
6. Dofinansowanie w formie po˝yczki jest wypłacane w dwóch ratach: 80% po
podpisaniu umowy i 20% po przyj´ciu filmu przez Instytut na kolaudacji.
7. W szczególnych przypadkach Dyrektor PISF na wniosek producenta mo˝e podjàç
decyzj´ o innej strukturze rat dofinansowania PISF.
8. W przypadku filmów pełnometra˝owych przeznaczonych do kin umowa z dystrybutorem i kosztorys szczegółowy kosztów P&A, sporzàdzony przez dystrybutora
i zatwierdzony przez producenta, muszà byç przedstawione Instytutowi nie póêniej
ni˝ do dnia wykonania kopii wzorcowej filmu.
9. Zasady rozliczania dofinansowania opisane sà w PO Produkcja filmowa i w dalszej
cz´Êci Trybu Naboru i Wyboru Wniosków, w rozdziale: Koszty kwalifikowane.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

1. Koszt jest kwalifikowany, czyli mo˝e byç pokryty z dofinansowania PISF, je˝eli został
faktycznie poniesiony przez beneficjenta i spełnia nast´pujàce kryteria:
1.1. Został/zostanie poniesiony w okresie realizacji zadania;
1.2. Jest celowy – został/zostanie poniesiony w zwiàzku z produkcjà filmu, na
którego realizacj´ została przyznana dotacja;
1.3. Jest rzetelnie udokumentowany i mo˝liwy do zweryfikowania;
1.4. Został dokonany w sposób oszcz´dny, tzn. w oparciu o zasad´ dà˝enia do
uzyskania zało˝onych efektów przy jak najni˝szej kwocie wydatku
(z publicznych pieni´dzy nie mogà byç pokryte wydatki ra˝àco odbiegajàce od
Êrednich stawek w danej dziedzinie i Êwiadczàce o niegospodarnoÊci);
1.5. Jest zgodny z obowiàzujàcymi przepisami prawa.
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2. Mo˝na pokryç z dofinansowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wymienione
dalej koszty, ale tylko w okreÊlonych ni˝ej sytuacjach:
2.1. Honorarium tylko jednego producenta (niezale˝nie od okreÊlenia – wykonawczy, artystyczny, nadzorujàcy lub inaczej nazwany), pobierane z tytułu
wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z realizacjà przedsi´wzi´cia. W przypadku
gdy producent (niezale˝nie od okreÊlenia – wykonawczy, artystyczny, nadzorujàcy lub inaczej nazwany) jest członkiem organów instytucji filmowej, spółki
prawa handlowego itp. lub udziałowcem beneficjenta, z dofinansowania
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej mo˝e zostaç pokryta tylko cz´Êç honorarium
za prac´ przy danym przedsi´wzi´ciu, w wysokoÊci odpowiadajàcej procentowemu udziałowi dotacji PISF w bud˝ecie przedsi´wzi´cia, z wyłàczeniem
przypadków, o których mowa w ppkt 3.3.;
2.2. Opłaty zwiàzane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego, je˝eli
umowa dotacji nakłada na beneficjenta obowiàzek posiadania wyodr´bnionego rachunku bankowego wyłàcznie dla operacji finansowych zwiàzanych
z realizacja przedsi´wzi´cia;
2.3. Koszty prowadzenia ksi´gowoÊci zwiàzanej z realizacjà danego przedsi´wzi´cia, je˝eli czynnoÊç ta zostanie wyraênie okreÊlona w rachunku lub
fakturze;
2.4. Koszty zakupu Êrodków inscenizacyjnych (scenografia, kostiumy). Przedmiotowe Êrodki podlegajà administrowaniu przez producenta do czasu ich
sprzeda˝y lub innej zmiany właÊcicielskiej bàdê likwidacji. OÊwiadczenie
producenta o sposobie dysponowania Êrodkami jest wymagane do rozliczenia
koƒcowego filmu.
2.5. Koszty zakupu paliwa do samochodów wykorzystywanych do realizacji
przedsi´wzi´cia:
a) w przypadku gdy samochód jest Êrodkiem trwałym beneficjenta, koszty
paliwa mogà byç zwracane z dofinansowania na podstawie faktur za
zakup paliwa z uwidocznionym numerem rejestracyjnym samochodu;
faktura musi byç wystawiona na beneficjenta i powinna zawieraç opis
merytoryczny (u˝ytkownik, opis trasy, tj. skàd i dokàd, cel przejazdu, liczb´
przejechanych kilometrów);
b) w przypadku gdy samochód jest prywatnà własnoÊcià beneficjenta
lub współpracowników, koszty zakupu paliwa mogà byç zwracane
z dofinansowania na podstawie faktury wystawionej na właÊciciela
samochodu; faktura musi zawieraç numer rejestracyjny samochodu,
wysokoÊç kwoty ma wynikaç z obowiàzujàcej stawki za 1 kilometr
przebiegu, właÊciwy dla danego typu pojazdu, tzw. kilometrówki, i z opisu
merytorycznego (opis trasy, tj. skàd i dokàd, cel przejazdu, liczb´
przejechanych kilometrów);
2.6. Koszty przejazdu i zakwaterowania udokumentowane wyłàcznie fakturami
i biletami; w przypadku podró˝y lotniczych pokrywa si´ z dotacji tylko koszt
biletów w klasie ekonomicznej;
2.7. Koszt posiłków profilaktycznych, gdy dotyczà osób pracujàcych na planie
zdj´ciowym filmu fabularnego lub dokumentalnego w dniach zdj´ç;
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2.8. Opłaty za czynnoÊci notarialne, je˝eli sà bezpoÊrednio zwiàzane z produkcjà
dofinansowywanego przez PISF przedsi´wzi´cia oraz sà konieczne dla jego
realizacji i/lub wynikajà z umowy o dofinansowanie
2.9. Koszty gwarancji udzielanych przez bank lub innà instytucj´ finansowà, je˝eli
takie zabezpieczenie jest wymagane przez PISF i wynika z umowy
dofinansowania;
2.10. Podatek VAT, gdy jest poniesiony przez beneficjenta, tzn. gdy beneficjentowi
nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT (beneficjent nie
jest płatnikiem podatku VAT).
3. Z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przyznanej w ramach PO Produkcja
filmowa nie mo˝na pokrywaç nast´pujàcych wydatków:
3.1. Wkładów rzeczowych;
Za wkład rzeczowy uwa˝a si´ wniesienie okreÊlonych składników majàtku do
projektu, bez powstania faktycznego wydatku pieni´˝nego.
Jako wkład rzeczowy mogà byç wnoszone w szczególnoÊci: pomieszczenia
produkcyjne, sprz´t filmowy i materiały, nieodpłatna dobrowolna praca,
autorskie prawa majàtkowe i prawa pokrewne itp.
Beneficjent jest zobowiàzany do udokumentowania (umowami, dowodami
wewn´trznymi) wniesienia wkładu rzeczowego.
Sposób wyliczenia oraz dokumentacj´ potwierdzajàcà wniesienie wkładu
rzeczowego nale˝y przechowywaç wraz z całà dokumentacjà projektu.
WartoÊç wkładu rzeczowego nale˝y udokumentowaç w taki sposób, aby
mo˝liwe było przeprowadzenie niezale˝nej oceny lub audytu.
Wkład rzeczowy powinien byç skalkulowany według Êrednich cen netto funkcjonujàcych w bran˝y. Wkład rzeczowy producenta nie mo˝e byç wy˝szy ni˝ 95% jego
wkładu własnego. Nale˝y przy tym zaznaczyç, ˝e nie ma mo˝liwoÊci dzielenia
wartoÊci wkładu rzeczowego, tzn. np. jeÊli wartoÊç wkładu rzeczowego wynosi 40
jednostek, nie mo˝na wnosiç do realizacji przedsi´wzi´cia 50% jego wartoÊci, czyli
20 jednostek, a pozostałe 50% uznawaç za koszty bezpoÊrednie. Wkłady rzeczowe
ocenia si´ tak˝e w Êwietle celowoÊci ich u˝ycia w przedsi´wzi´ciu.
Majàtek i usługi Êwiadczone w ramach działalnoÊci gospodarczej beneficjenta
mogà stanowiç jedynie wkład rzeczowy w kosztach przedsi´wzi´cia, nie mogà
byç opłacane z dofinansowania.
WartoÊç wkładów rzeczowych producenta, koproducentów i inwestora nie
powinna byç obcià˝ona podatkiem VAT, który podlega odliczeniu.
3.2. Zakupu Êrodków trwałych i wyposa˝enia biurowego, sprz´tu komputerowego,
programów komputerowych, akcesoriów komputerowych, z wyłàczeniem
noÊników danych w sposób oczywisty zwiàzanych z produkcjà filmu;
3.3. Wynagrodzenia przysługujàcego z tytułu wszelkich funkcji pełnionych przez
beneficjenta, który prowadzi działalnoÊç gospodarczà jako osoba fizyczna
(zarejestrowana w ewidencji działalnoÊci gospodarczej);
3.4. Wszelkich kosztów prowizji i odsetek, ponoszonych w ramach zobowiàzaƒ
finansowych, odsetki od debetu oraz odsetki od nieuregulowanych w terminie
zobowiàzaƒ, z wyłàczeniem sytuacji okreÊlonej w umowie o dotacj´;
3.5. Kosztów kar pieni´˝nych oraz wydatków zwiàzanych ze sporami sàdowymi;
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3.6. Kosztów ogólnych, tj. kosztów stałych ponoszonych przez beneficjenta w zwiàzku
z prowadzonà przez niego działalnoÊcià zwiàzanà z realizowaniem zadania, np.
opłaty za energi´ elektrycznà, wod´, opłaty czynszowe, utrzymanie personelu,
korzystanie z telefonu, internetu itp.;
Na wniosek pracownika merytorycznego PISF beneficjent ma obowiàzek
dostarczyç rzetelnà specyfikacj´ kosztów ogólnych, przypisanych do kosztów
produkcji filmu.
3.7. Wydatków nieudokumentowanych, niewłaÊciwie udokumentowanych bàdê te˝
nie zwiàzanych bezpoÊrednio z projektem, nadmiernych i nieracjonalnych;
3.8. Nagród, premii uznaniowych;
3.9. Wynagrodzeƒ osobowych wraz z pochodnymi pracowników beneficjenta,
zatrudnionych na podstawie umowy o prac´;
3.10. Kosztów działaƒ marketingowych wykonywanych przez producenta w okresie
realizacji filmu, np. making of, strona internetowa filmu, rzecznik prasowy filmu.
4. Dowody wydatków, czyli dokumenty, na podstawie których nast´puje rozliczenie
przedsi´wzi´cia w PISF, powinny zawieraç:
4.1. Opis uzasadniajàcy celowoÊç wydatku;
4.2. Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie za poniesiony wydatek;
4.3. Klauzul´ o treÊci „Pokryto z dotacji PISF kwot´…” z podpisem osoby odpowiedzialnej za rozliczenie finansowe.
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1. Wnioski o dofinansowanie składa si´ w Instytucie w trzech sesjach:
1.1. I sesja 2012 r. – od 15 listopada 2011r. do 15 grudnia 2011 r.
1.2. II sesja 2012 r. – od 2 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2012r.
1.3. III sesja 2012 r. – od 2 lipca 2012 r. do 30 lipca 2012 r.
2. Wniosek o udzielenie dofinansowania musi byç zło˝ony za poÊrednictwem
Internetowego Systemu Składania Wniosków PISF (https://wnioski.pisf.pl).
3. Szczegółowe informacje dotyczàce składania wniosku poprzez Internetowy System
Składania Wniosków PISF sà dost´pne na stronach http://www.pisf.pl oraz
https://wnioski.pisf.pl
4. Wniosek mo˝e zostaç zło˝ony z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bez
podpisu elektronicznego, w obu przypadkach podpisy składajà osoby uprawnione
do reprezentowania wnioskodawcy:
4.1. Wniosek bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego nale˝y wypełniç
w Internetowym Systemie Składania Wniosków, wydrukowaç, opatrzyç
piecz´ciami i podpisami, a nast´pnie zło˝yç w oryginalnym egzemplarzu wraz
z obowiàzujàcymi w poszczególnych priorytetach załàcznikami;
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4.2. W przypadku wniosku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawca zobowiàzany jest dostarczyç w wersji papierowej
wymagane w poszczególnych priorytetach załàczniki.
5. Wniosek zostanie zarejestrowany i przyj´ty do rozpatrzenia przez Instytut dopiero
po zło˝eniu w wyznaczonym terminie podpisanego (kwalifikowanym podpisem
elektronicznym bàdê odr´cznym) oryginału wniosku wraz z wymaganymi
w poszczególnych priorytetach załàcznikami.
6. Wniosek o udzielenie dofinansowania powinien zawieraç w szczególnoÊci:
6.1. Nazw´ wnioskodawcy oraz adres siedziby;
6.2. Opis dotychczasowej działalnoÊci;
6.3. Opis, zakres i uzasadnienie celowoÊci realizacji zaplanowanego przedsi´wzi´cia;
6.4. OkreÊlenie wysokoÊci i formy wnioskowanego dofinansowania;
6.5. Bud˝et przedsi´wzi´cia, ze wskazaniem êródeł finansowania, w tym w szczególnoÊci wysokoÊci własnego wkładu finansowego oraz wysokoÊci i êródeł
wkładu finansowego pochodzàcego ze Êrodków publicznych;
6.6. Kosztorys i harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia;
6.7. Zakres przedsi´wzi´cia i jego charakterystyk´;
6.8. OÊwiadczenie o spełnianiu okreÊlonych w Ustawie oraz Rozporzàdzeniu
warunków dla otrzymania dofinansowania;
6.9. Inne informacje i dokumenty niezb´dne dla rozpatrzenia wniosku.
7. Instytut dokona sprawdzenia wniosku pod wzgl´dem spełnienia wymagaƒ formalnych, w tym warunków uczestnictwa w Programie oraz poprawnoÊci rachunkowej.
8. Wniosek nie spełniajàcy warunków uczestnictwa w Programie b´dzie odrzucony,
a wnioskodawca otrzyma pisemne zawiadomienie drogà pocztowà.
9. W przypadku stwierdzenia przez Instytut uchybieƒ w przedstawionej dokumentacji
wnioskodawca mo˝e zostaç wezwany (drogà elektronicznà, na adres wskazany we
wniosku) do uzupełnienia i korekty. JeÊli wniosek nie zostanie uzupełniony
w terminie 14 dni od powiadomienia przez Instytut, podlega odrzuceniu.
10. Wnioski przyj´te przez Instytut sà opiniowane przez ekspertów.
11. Decyzj´ o dofinansowaniu podejmuje Dyrektor Instytutu po zasi´gni´ciu opinii
ekspertów, w terminie do 90 dni, liczàc od ostatniego dnia naboru w danej sesji.
12. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora Instytutu nast´puje podpisanie umowy
o dofinansowaniu przedsi´wzi´cia.
13. Decyzja Dyrektora Instytutu przyznajàca dofinansowanie przedsi´wzi´cia jest wa˝na
przez 6 miesi´cy od dnia jej podj´cia. W szczególnych przypadkach, na mocy
decyzji Dyrektora Instytutu, wa˝noÊç decyzji przyznajàcej dofinansowanie mo˝e byç
przedłu˝ona maksymalnie o kolejne 6 miesi´cy. Je˝eli w czasie wa˝noÊci decyzji
wnioskodawca nie dostarczy wymaganych załàczników lub ewentualnych korekt,
decyzja ostatecznie traci wa˝noÊç.
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PO ROZWÓJ KIN

1. Wnioski o dofinansowanie składa si´ w Instytucie w trzech sesjach:
1.1 I sesja 2012 r. – od 15 listopada 2011r. do 15 grudnia 2011 r.
1.2 II sesja 2012 r. – od 2 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2012r.
1.3 III sesja 2012 r. – od 2 lipca 2012 r. do 30 lipca 2012 r.
2. Wniosek o udzielenie dofinansowania musi byç zło˝ony za poÊrednictwem
Internetowego Systemu Składania Wniosków PISF (https://wnioski.pisf.pl).
3. Szczegółowe informacje dotyczàce składania wniosku poprzez Internetowy System
Składania Wniosków PISF sà dost´pne na stronach http://www.pisf.pl oraz
https://wnioski.pisf.pl
4. Wniosek mo˝e zostaç zło˝ony z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bez
podpisu elektronicznego, w obu przypadkach podpisy składajà osoby uprawnione
do reprezentowania wnioskodawcy:
4.1. Wniosek bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego nale˝y wypełniç
w Internetowym Systemie Składania Wniosków, wydrukowaç, opatrzyç
piecz´ciami i podpisami, a nast´pnie zło˝yç w oryginalnym egzemplarzu wraz
z obowiàzujàcymi w poszczególnych priorytetach załàcznikami;
4.2. W przypadku wniosku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawca zobowiàzany jest dostarczyç w wersji papierowej
wymagane w poszczególnych priorytetach załàczniki.
5. Wniosek zostanie zarejestrowany i przyj´ty do rozpatrzenia przez Instytut dopiero
po zło˝eniu w wyznaczonym terminie podpisanego (kwalifikowanym podpisem
elektronicznym bàdê odr´cznym) oryginału wniosku wraz z wymaganymi w poszczególnych priorytetach załàcznikami.
6. Wniosek o udzielenie dofinansowania powinien zawieraç w szczególnoÊci:
6.1. Nazw´ wnioskodawcy oraz adres siedziby;
6.2. Opis dotychczasowej działalnoÊci;
6.3. Opis, zakres i uzasadnienie celowoÊci realizacji zaplanowanego przedsi´wzi´cia;
6.4. OkreÊlenie wysokoÊci i formy wnioskowanego dofinansowania;
6.5. Bud˝et przedsi´wzi´cia, ze wskazaniem êródeł finansowania, w tym w szczególnoÊci wysokoÊci własnego wkładu finansowego oraz wysokoÊci i êródeł
wkładu finansowego pochodzàcego ze Êrodków publicznych;
6.6. Kosztorys i harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia;
6.7. Zakres przedsi´wzi´cia i jego charakterystyk´;
6.8. OÊwiadczenie o spełnianiu okreÊlonych w Ustawie oraz Rozporzàdzeniu
warunków dla otrzymania dofinansowania;
6.9. Inne informacje i dokumenty niezb´dne dla rozpatrzenia wniosku.
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7. Instytut dokona sprawdzenia wniosku pod wzgl´dem spełnienia wymagaƒ
formalnych, w tym warunków uczestnictwa w Programie oraz poprawnoÊci
rachunkowej.
8. Wniosek nie spełniajàcy warunków uczestnictwa w Programie b´dzie odrzucony,
a wnioskodawca otrzyma pisemne zawiadomienie drogà pocztowà.
9. W przypadku stwierdzenia przez Instytut uchybieƒ w przedstawionej dokumentacji
wnioskodawca mo˝e zostaç wezwany drogà elektronicznà, na adres wskazany we
wniosku, do uzupełnienia i korekty. JeÊli wniosek nie zostanie uzupełniony
w terminie 14 dni od powiadomienia przez Instytut, podlega odrzuceniu.
10. Wnioski przyj´te przez Instytut sà opiniowane przez ekspertów.
11. Decyzj´ o dofinansowaniu podejmuje Dyrektor Instytutu, po zasi´gni´ciu opinii
ekspertów, w terminie do 90 dni, liczàc od ostatniego dnia naboru w danej sesji.
12. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora Instytutu nast´puje podpisanie umowy
o dofinansowaniu przedsi´wzi´cia.
13. Decyzja Dyrektora Instytutu przyznajàca dofinansowanie przedsi´wzi´cia jest wa˝na
przez 6 miesi´cy od dnia jej podj´cia. W szczególnych przypadkach, na mocy
decyzji Dyrektora Instytutu, wa˝noÊç decyzji przyznajàcej dofinansowanie mo˝e byç
przedłu˝ona maksymalnie o kolejne 6 miesi´cy. Je˝eli w czasie wa˝noÊci decyzji
wnioskodawca nie dostarczy wymaganych załàczników lub ewentualnych korekt,
decyzja ostatecznie traci wa˝noÊç.
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1. Wnioski o dofinansowanie składa si´ w Instytucie w trybie ciàgłym.
2. Wniosek o udzielenie dofinansowania nale˝y zło˝yç za poÊrednictwem
Internetowego Systemu Składania Wniosków PISF (https://wnioski.pisf.pl).
3. Szczegółowe informacje dotyczàce składania wniosku poprzez Internetowy System
Składania Wniosków PISF sà dost´pne na stronach http://www.pisf.pl oraz
https://wnioski.pisf.pl
4. Wniosek mo˝e zostaç zło˝ony z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bez
podpisu elektronicznego, w obu przypadkach podpisy składajà osoby uprawnione
do reprezentowania wnioskodawcy:
4.1. Wniosek bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego nale˝y wypełniç
w Internetowym Systemie Składania Wniosków, wydrukowaç, opatrzyç piecz´ciami i podpisami, a nast´pnie zło˝yç wraz z załàcznikami w 3 egzemplarzach
(oryginał i 2 kopie),
4.2. W przypadku wniosku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
wnioskodawca zobowiàzany jest dostarczyç w wersji papierowej wszystkie
wymagane załàczniki w 3 egzemplarzach (oryginał i 2 kopie).
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5. Wnioskodawca mo˝e otrzymaç dofinansowanie na dane przedsi´wzi´cie tylko
w jednym programie operacyjnym.
6. Wniosek nale˝y składaç na etapie planowania przedsi´wzi´cia. Je˝eli dotyczy on
przedsi´wzi´cia, które jest ju˝ w trakcie realizacji, nale˝y załàczyç pismo skierowane
do Dyrektora PISF, wyjaÊniajàce, dlaczego wniosek nie mógł zostaç zło˝ony
wczeÊniej.
7. Wniosek o udzielenie dofinansowania powinien zawieraç w szczególnoÊci:
7.1. Nazw´ wnioskodawcy oraz adres siedziby;
7.2. Opis dotychczasowej działalnoÊci;
7.3. Opis i zakres zaplanowanego przedsi´wzi´cia;
7.4. OkreÊlenie wysokoÊci i formy wnioskowanego dofinansowania;
7.5. Bud˝et przedsi´wzi´cia, ze wskazaniem êródeł finansowania, w tym w szczególnoÊci wysokoÊci i êródeł własnego wkładu finansowego oraz wysokoÊci
i êródeł wkładu finansowego pochodzàcego ze Êrodków publicznych;
7.6. Harmonogram;
7.7. OÊwiadczenie o spełnianiu okreÊlonych w Ustawie oraz Rozporzàdzeniu
warunków dla otrzymania dofinansowania;
7.8. Listy intencyjne od współorganizatorów/partnerów przedsi´wzi´cia i/lub
innych zainteresowanych instytucji;
7.9. Plan promocji przedsi´wzi´cia;
7.10. Inne informacje i dokumenty niezb´dne do rozpatrzenia wniosku.
8. Wkład wnioskowanej kwoty w bud˝ecie przedsi´wzi´cia mo˝e przekroczyç
wartoÊç procentowà okreÊlonà w warunkach dofinansowania (PO Promocja
Polskiego Filmu za Granicà, pkt 4.) jedynie w szczególnych, rzeczowo uzasadnionych przypadkach. Je˝eli zachodzi taka sytuacja, do wniosku nale˝y załàczyç
skierowane do Dyrektora Instytutu pismo z podaniem tych uzasadnieƒ i proÊbà
o zgod´ na jego rozpatrzenie.
9. Polski Instytut Sztuki Filmowej dokona sprawdzenia wniosku pod wzgl´dem
spełnienia wymagaƒ formalnych, w tym warunków uczestnictwa w Programie oraz
poprawnoÊci rachunkowej.
10. Wniosek nie spełniajàcy warunków uczestnictwa w Programie b´dzie odrzucony,
a wnioskodawca otrzyma pisemne zawiadomienie drogà pocztowà.
11. W przypadku stwierdzenia przez Instytut uchybieƒ w przedstawionej dokumentacji,
wnioskodawca mo˝e zostaç wezwany drogà elektronicznà, na adres wskazany we
wniosku, do uzupełnienia i korekty. JeÊli wniosek nie zostanie uzupełniony
w terminie 14 dni od powiadomienia przez Instytut, podlega odrzuceniu.
12. Wnioski przyj´te przez Instytut opiniowane sà przez ekspertów.
13. Decyzj´ o dofinansowaniu wniosku podejmuje Dyrektor Instytutu, po zasi´gni´ciu
opinii ekspertów, w terminie 90 dni, liczàc od dnia zło˝enia wniosku.
14. Decyzje Dyrektora Instytutu sà publikowane na bie˝àco na stronie www.pisf.pl
15. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora Instytutu nast´puje podpisanie umowy
o dofinansowaniu przedsi´wzi´cia.
16. Decyzja Dyrektora przyznajàca dofinansowanie przedsi´wzi´cia jest wa˝na przez
6 miesi´cy od dnia podj´cia decyzji o przyznaniu dofinansowania. W szczególnych
przypadkach, na mocy decyzji Dyrektora Instytutu, wa˝noÊç decyzji przyznajàcej
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dofinansowanie mo˝e byç przedłu˝ona maksymalnie o kolejne 6 miesi´cy. Je˝eli
w czasie wa˝noÊci decyzji wnioskodawca nie dostarczy wymaganych załàczników
lub ewentualnych korekt, decyzja ostatecznie traci wa˝noÊç.
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