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Kreatywna Europa to unijny program realizowany w  latach 2014–2020, który oferuje 
wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnego, kultury i  kreatywnego. W  ciągu 
7 lat z  jego środków na realizację europejskich projektów zostanie przeznaczonych 
1,46 mld euro. Jego głównymi celami są promocja europejskiej różnorodności kultu-
rowej i  dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów i  rozwój publiczności 
europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępności kultury i utworów audio-
wizualnych. Na program składają się trzy komponenty: MEDIA, Kultura oraz część 
międzysektorowa z  Instrumentem Gwarancji dla Sektorów Kultury i  Kreatywnych.

Wsparcie z komponentu MEDIA przeznaczone jest dla producentów filmów oraz gier 
komputerowych, a także dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, 
festiwali filmowych, targów branżowych oraz wydarzeń budujących i  rozwijających 
widownię filmów europejskich, autorów projektów współpracy między inicjatywa-
mi edukacyjnymi, twórców platform internetowych dla profesjonalistów z  branży 
audiowizualnej, a także kin promujących europejski repertuar.
 
W  ramach komponentu MEDIA funkcjonuje aż 14 obszarów dofinansowania. Łączy 
je cel, którym jest wsparcie i  promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwięk-
szenie rozpowszechniania dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizu-
alnego oraz pomoc w  stawianiu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i  globalizacji. 

PROGRAM KREATYWNA
EUROPA 2014 - 2020

Osoby zainteresowane aplikowaniem do programu 
lub szukające informacji o dofinansowanych projektach zachęcamy do kontaktu:

Creative Europe Desk Polska
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
+48 22 44 76 180

info@kreatywna-europa.eu
www.kreatywna-europa.eu

www.facebook.com/kreatywnaeuropa
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Rok 2016 był ważnym rokiem dla Programu Kreatywna Europa: Program MEDIA istnieje 
obecnie od ponad 25 lat i możemy być dumni z jego wyników. W 2016 roku omówili-
śmy nowe wyzwania z sektorem audiowizualnym w ramach konferencji Europejskiego 
Forum Filmowego i będziemy kontynuować te wysiłki w 2017 roku, aby stale ulepszać
Program. Obchody 25. rocznicy Programu MEDIA były okazją do wzbogacających dys-
kusji, podsumowań oraz refleksji na temat zdobytych do tej pory doświadczeń.

Sektor audiowizualny wzmocnił się dzięki programowi MEDIA, ale nowe wyzwania na-
dal są przed nami. Rok 2017 będzie pierwszym rokiem, w którym zostaną uruchomione 
gwarancje bankowe w ramach Funduszu Gwarancyjnego, aby pomóc sektorowi audio-
wizualnemu finansować projekty. Polska ma wiele atutów w tym zakresie, co potwier-
dza szereg festiwali i innych projektów dofinansowanych z Programu MEDIA. Liczę na 
owocną współpracę pomiędzy polskimi twórcami i przedsiębiorcami z sektora audio-
wizualnego oraz z twórcami z innych krajów, bo tylko wtedy będziemy silniejsi i gotowi 
na przyszłe wyzwania!

WSTĘP

Lucia Recalde 
Dyrektor Departamentu 
Programu MEDIA w Komisji Europejskiej
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Rok 2016 przyniósł nam wiele powodów do dumy – aż 48 polskich projektów audio-
wizualnych otrzymało dofinansowanie o łącznej wartości 3 654 351 euro (kwota ta nie 
uwzględnia wsparcia w  ramach Europa Cinemas – jego wyniki poznamy w  kwietniu 
2017). Z  zestawień za rok 2016 wynika, że trwa dobra passa polskich dystrybutorów 
filmowych. Dzięki dofinansowaniu ze schematu selektywnego polscy widzowie mo-
gli obejrzeć w kinach aż 18 europejskich tytułów niekrajowych. Na potrzeby inwestycji 
w nowe europejskie produkcje w ramach schematu automatycznego fundusze wyge-
nerowało 13 firm dystrybucyjnych.
 
Obszarem, w  którym od kilku lat mamy wyjątkowo dobre wyniki, jest Development 
gier video. W 2016 roku z grantów skorzystało 3 producentów gier z Polski, co pozwo-
liło nam na utrzymanie bardzo wysokiej pozycji w  rankingu ogólnoeuropejskim. 
Na uwagę zasługuje także fakt, że w  tym roku 3 filmy, które dostały dofinansowa-
nie w  ramach schematu Development – projekt pojedynczy, to filmy animowane.

Z roku na rok grono naszych beneficjentów powiększa się. Wciąż przybywa instytucji, 
które ubiegają się o  dofinansowanie z  Programu Kreatywna Europa po raz pierwszy. 
W  tym roku środki w  ramach obszaru Warsztaty dla profesjonalistów na organizację 
warsztatów o zasięgu europejskim otrzymały dwie nowe instytucje: Film Spring Open 
oraz CD Projekt – Promised Land.

Z radością pragniemy podzielić się z Państwem dokonaniami polskich profesjonalistów 
audiowizualnych zarówno w zakresie realizacji projektów gier video i filmów wszelkiego 
gatunku, jak i  dystrybucji kinowej oraz organizacji różnego rodzaju festiwali, targów 
i szkoleń dla europejskiego sektora filmowego, ale również odbiorców kina europej-
skiego w każdym wieku.

Creative Europe Desk Polska

PODSUMOWANIE 
2016 ROKU 
Z PERSPEKTYWY 
KOMPONENTU MEDIA
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WYKRES PRZEDSTAWIA WYSOKOŚĆ 
GRANTÓW OTRZYMANYCH PRZEZ 

POLSKICH BENEFICJENTÓW W 2016 ROKU 
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH 

SCHEMATÓW DOFINANSOWANIA:

TV PROGRAMMING 

80 220 € DEVELOPMENT 
– PROJEKT POJEDYNCZY 

180 000 €
DEVELOPMENT GIER VIDEO 

359 000 €

WARSZTATY 
DLA PROFESJONALISTÓW

525 000 €

DOSTĘP DO RYNKÓW 

101 000 €

FESTIWALE FILMOWE 

205 000 €

DYSTRYBUCJA 
– SCHEMAT SELEKTYWNY

589 400€

DYSTRYBUCJA 
–  SCHEMAT AUTOMATYCZNY 

(ETAP GENERACJI) 

1 614 731 €
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WYKRES PRZEDSTAWIA LICZBĘ POLSKICH 
PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W 2016 

ROKU W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH 
SCHEMATÓW DOFINANSOWANIA:

TV PROGRAMMING 1

3
DEVELOPMENT 
– PROJEKT POJEDYNCZY

DOSTĘP DO RYNKÓW 2

DEVELOPMENT 
GIER VIDEO

3

4
WARSZTATY 
– DLA PROFESJONALISTÓW

4FESTIWALE FILMOWE

18
DYSTRYBUCJA 
– SCHEMAT SELEKTYWNY

13
DYSTRYBUCJA 
– SCHEMAT AUTOMATYCZNY (ETAP GENERACJI)
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DEVELOPMENT 
– PROJEKT POJEDYNCZY

Schemat dofinansowania skierowany do niezależnych europejskich 
firm produkcyjnych pracujących nad rozwojem pojedynczego 
projektu filmu fabularnego, dokumentu kreatywnego lub animo-
wanego przeznaczonego w pierwszej kolejności do dystrybucji ki-
nowej oraz – w drugiej – do emisji telewizyjnej lub wykorzystania 
komercyjnego na platformach cyfrowych.

N
iesam
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ite przygo
dy zagubio

nych skarpetek fo
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a Po

l
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Szlemiel, fot. Studio Miniatur Filmowych

„Szlemiel”
reż. Anca Damian (Studio Miniatur Filmowych)

Akcja filmu „Szlemiel” rozgrywa się w Warszawie tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej. 
Do żydowskiej rodziny państwa Wilmowskich trafia szczeniak, który zostaje najlepszym przyja-
cielem 10-letniej Joasi. Piesek jest niezgrabny i ściąga na siebie wszystkie możliwe nieszczęścia, 
dlatego Joasia stwierdza, że jest on urodzonym pechowcem i wybiera dla niego imię Szlemiel. 
Psiak szybko zdobywa sympatię innych psów z okolicy. Dziewczynce i jej pupilowi dni upływają 
na beztroskiej zabawie. Niestety idyllę kończy nieoczekiwany wybuch wojny.

kwota dofinansowywania: 
60 000 €

rodzaj projektu: 
animacja

adres www: 
www.smf.com.pl
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kwota dofinansowywania: 
60 000 €

rodzaj projektu: 
animacja

adres www: 
www.animapol.pl

„Niesamowite przygody zagubionych skarpetek” 
reż. Marta Stróżycka, Janusz Martyn (Anima-Pol Sp. z o. o.), 
scenariusz: Justyna Bednarek, projekty plastyczne: Daniel de Latour

Seria animowana o  zwariowanych przygodach ambitnych skarpetek indywidualistek, które 
uciekają z kosza na brudną bieliznę, aby zrealizować swoje ambicje i marzenia, jest odpowiedzią 
na pytanie, które zadają sobie ludzie na całym świecie: „gdzie się podziewają zagubione w pra-
niu skarpetki?”. W  drodze do samorealizacji tekstylne bohaterki dowiadują się, że warto jest 
pomagać innym i mieć przyjaciół. Zabawne perypetie niebanalnych protagonistek oraz świeża, 
dowcipna warstwa wizualna to propozycją przede wszystkim dla dzieci w wieku 6–9 lat. Film 
stanowi adaptację książki Justyny Bednarek z ciekawą, nawiązującą do ilustracji lat 60. oprawą 
graficzną autorstwa Daniela de Latour. Animacja została stworzona przez młody, ambitny ze-
spół wspólnie z autorami literackiego pierwowzoru.

Niesamowite przygody zagubionych skarpetek fot. Anima Pol
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kwota dofinansowywania: 
60 000 €

rodzaj projektu: 
animacja

adres www: 
www.dontenlacroix.eu

„Życie uratował mi towarzysz Stalin” 
reż. Kamila Kubiak, Olivier Patté (Donten & Lacroix Films)

Historia Henia, chłopca pochodzenia żydowskiego, który w  1939 roku zostaje zesłany na 
Syberię. Animacja opowiada o  ludziach, których życie uratowała ironia losu – to, co zdawać 
by się mogło wyrokiem śmierci, dla Henia okazuje się wybawieniem. Jego los ilustruje historię 
ocalenia tysięcy polskich Żydów.

Film znajduje się w stadium developmentu.

Życie uratował mi towarzysz Stalin, fot. Donten & Lacroix Films
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TV PROGRAMMING

Schemat dofinansowania przeznaczony dla niezależnych euro-
pejskich firm produkcyjnych chcących wyprodukować film fa-
bularny, dokument kreatywny lub animowany (pojedynczy lub 
w  odcinkach) z  założenia przeznaczony do  emisji w  telewizji, 
a  w  drugiej kolejności – do  projekcji w  kinach. Projekt musi 
być niezależną europejską produkcją telewizyjną realizo-
waną przy udziale co najmniej 3 nadawców telewizyjnych 
z  3 różnych  państw  uczestniczących w  komponencie MEDIA. 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się dwa razy w roku.

fot. AMP Polska Edward Porembny 12



„Życie i śmierć Maxa Lindera” 
reż. Edward Porembny (AMP Polska Edward Porembny)

kwota dofinansowywania: 
80 220 €

rodzaj projektu: 
film dokumentalny

adres www: 
www.porembny.com

„Życie i śmierć Maxa Lindera” to dokument kreatywny o zapomnianej gwieździe kina – Maksie 
Linderze. Mistrz Chaplina, pierwsza międzynarodowa gwiazda kina, podziwiany zarówno 
w Europie, jak i w Hollywood. Nagle, u szczytu kariery, wraz z ukochaną żoną popełnił samo-
bójstwo w  jednym z  paryskich hoteli, a  taśmy filmowe, na których rejestrował filmy, zostały 
zniszczone przez zazdrosnego brata. Jak to możliwe? Jedynie kilka osób – wielkich miłośni-
ków historii kina – wie, kim naprawdę był Max Linder. Jedyny dedykowany mu pomnik stanowi 
kino w centrum Paryża przy 24 Boulevard Poissonniere – Max Linder Panorama. Jeśli jednak 
zapytamy jego widzów, skąd wzięła się nazwa, mało kto odpowie poprawnie. Niemal każdy dla 
odmiany będzie wiedział, kim był Charlie Chaplin – uczeń Lindera. Jak doszło to tego, że tak 
znacząca postać została wymazana z pamięci? Na to i inne pytania odpowie film „Życie i śmierć 
Maxa Lindera”.

fot. AMP Polska Edward Porembny 
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DEVELOPMENT 
GIER VIDEO

Schemat dofinansowania skierowany do niezależnych firm eu-
ropejskich pragnących rozwijać projekty gier video (na etapie 
opracowania koncepcji lub developmentu) niezależnie od plat-
formy oraz planowanego sposobu dystrybucji. Gra musi być 
przeznaczona do komercyjnej eksploatacji, charakteryzować się 
wysokim stopniem interaktywności oraz posiadać rozbudowane 
elementy narracyjne. 

14



kwota dofinansowywania: 
150 000 € 

adres www: 
www.cdprojekt.com

Projekt znajduje się w stadium developmentu.

„CPF” – tytuł roboczy (CD Projekt S.A) 

kwota dofinansowywania: 
150 000 € 

adres www: 
www.blooberteam.com

Projekt znajduje się w stadium prototypowania.

„Dum Spiro” (Bloober Team S.A) 

„Transatlantic” (Telehorse)

kwota dofinansowywania: 
59 000 €

adres www: 
www.telehorse.pl

Gra przygodowa z  rozbudowaną warstwą narracyjną, której akcja toczy się na pokładzie 
statku Lusitania płynącego w dniach 1–7 maja 1915 z Nowego Jorku do Liverpoolu. Główna 
bohaterka, Pola, jest siostrzenicą Johna Palmera – detektywa okrętowego. Kiedy w połowie 
rejsu John znika, Pola zaczyna poszukiwanie wujka…

Prace nad grą właśnie się rozpoczęły, a premiera jest planowana na rok 2018

fot. Telehorse
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W ramach tego obszaru istnieje możliwość otrzymania dofinanso-
wania na organizację warsztatów o zasięgu europejskim. Powinny 
one sprzyjać współpracy międzynarodowej w  ramach sektora 
audiowizualnego poprzez upowszechnianie umiejętności i  po-
szerzanie wiedzy w  następujących obszarach: rozwój widowni, 
marketing, dystrybucja (zwłaszcza rozpowszechnianie dzieł au-
diowizualnych dzięki nowym modelom dystrybucyjnym), kwestie 
prawne i finansowe (w tym nowe modele biznesowe), zarządza-
nie firmą audiowizualną, rozwój i produkcja projektów (uwzględ-
niające techniki pitchingowe i networking), a także nowe tech-
nologie. Warsztaty mogą być organizowane zarówno w Europie, 
jak i poza jej granicami. Program szkolenia powinien uwzględniać 
zmiany zachodzące na rynku audiowizualnym w erze cyfryzacji.

WARSZTATY 
DLA PROFESJONALISTÓW

 fo
t. Film

 Spring O
pen
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fot. ScripTeast

fot. EKRAN +

ScripTeast to program treningowy dla doświadczonych scenarzystów z  Europy Środkowej 
i  Wschodniej. Pierwszy etap programu stanowią konsultacje indywidualne podczas sesji sta-
cjonarnej w  Polsce. Kolejny to dwie sesje w  trakcie najważniejszych i  największych festiwali 
w Berlinie i Cannes oraz konsultacje online odbywające się przez cały czas trwania programu, 
tj. przez rok. Na zakończenie każdej edycji jeden ze scenariuszy otrzymuje na Festiwalu 
Filmowym w Cannes Nagrodę ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego. W gronie dotychczas 
nagrodzonych znalazły się trzy polskie projekty: „Dzień czekolady” Jacka Bławuta, „Niemy” 
Bartka Konopki i Przemka Nowakowskiego oraz „Człowiek z magicznym pudełkiem” Bodo Koxa.

kwota dofinansowywania: 
150 000 €

adres www: 
www.scripteast.pl

ScripTeast (Niezależna Fundacja Filmowa)

EKRAN+ to międzynarodowy program szkoleniowy dla profesjonalistów fi lmowych skupiony na 
kreatywnym procesie preprodukcji. Jego głównym założeniem jest rozwój projektu poprzez 
realizację dwóch scen ze scenariusza. Program organizowany przez Wajda Studio i Szkołę Wajdy 
umożliwia znalezienie właściwego kierunku dla fi lmu i adekwatnej strategii wizualizacji, rozwijanie 
umiejętności opowiadania historii obrazami oraz eksperymentowanie podczas zdjęć próbnych 
na początkowym etapie. Na podstawie scenariuszy rozwijanych w ramach programu EKRAN+ 
powstały takie fi lmy jak: „Ki” (reż. Leszek Dawid), „Lęk wysokości” (reż. Bartek Konopka), „Daas” 
(reż. Adrian Panek) oraz „Wymyk” (reż. Greg Zgliński).

kwota dofinansowywania: 
143 000 €

adres www: 
www.ekranplus.eu

EKRAN+ (Wajda School&Studio)
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Celem Plenerów Film Spring Open jest kompleksowa, cykliczna i ukierunkowana na przyszłość
profesjonalna edukacja filmowa skierowana do studentów i absolwentów szkół filmowych i ar-
tystycznych, a także do młodych twórców, producentów, programistów i techników działają-
cych w branży audiowizualnej. Podczas warsztatów uczestnicy realizują swoje projekty twórcze 
pod opieką mistrzów. Wykładowcami są wybitni profesjonaliści, w  tym zdobywcy Oscarów, 
a program szkolenia realizowany jest w profesjonalnych warunkach i wykorzystuje najnowsze 
technologie. Od 2016 roku uczestnicy Plenerów mają także do dyspozycji zbudowany przez 
Fundację FSO Cinebus – mobilne studio filmowe, które jest głównym narzędziem do testowa-
nia nowego modelu ekonomicznej produkcji audiowizualnej.

kwota dofinansowywania: 
100 000 €

adres www: 
www.filmspringopen.eu

Film Spring Open

fot. Film Spring Open
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CD Projekt – Promised Land

kwota dofinansowywania: 
132.000,00

adres www: 
www.promisedland-artfestival.com

Promised Land - materiały prasowe CD PROJEKT

Promised Land to pierwsze międzynarodowe przedsięwzięcie odbywające się w Polsce, które 
koncentruje się na podnoszeniu kwalifi kacji europejskich profesjonalistów w dziedzinie cyfro-
wej rzeźby, ilustracji i  animacji. Skupia artystów pracujących w  branży fi lmowej i  gier wideo. 
Jest miejscem wymiany wiedzy i  doświadczeń oraz zacierania granic między sztuką cyfrową 
i tradycyjną. Inicjatywa skierowana jest zarówno do profesjonalistów chcących podnieść swoje 
kwalifi kacje zawodowe, jak i do entuzjastów, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w branży. 
Jest to jedno z nielicznych wydarzeń w Europie o tak szczególnym profi lu. Istotnym elementem 
projektu jest bezpośredni kontakt z uczestnikami i praktyczne zastosowanie wiedzy przeka-
zywanej na warsztatach. Jego program pozwala ćwiczyć swoje umiejętności, uzyskiwać infor-
mację zwrotną od światowych specjalistów oraz mieć możliwość poradzenia się ich w kwestii 
własnych projektów.
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Ten obszar dofinansowania wspiera podmioty, które organizują 
wydarzenia i  wdrażają działania (również internetowe) mające 
na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz 
ułatwienie i poszerzenie dostępu europejskich profesjonalistów 
do rynków w Europie i na świecie.

DOSTĘP DO RYNKÓW
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Film New Europe (Film New Europe)

kwota dofinansowywania: 
70 000 €

adres www: 
www.filmneweurope.com

Film New Europe to anglojęzyczna, powszechnie dostępna platforma informacyjna poświę-
cona produkcji audiowizualnej, szczególnie filmowej, krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 
Serwis stanowi ponadto międzynarodową platformę integracji środowisk profesjonalistów 
branży audiowizualnej oraz światowej prasy filmowej. Głównym celem platformy Film New 
Europe jest dostarczanie rzetelnych i  aktualnych wiadomości dotyczących produkcji i  wyda-
rzeń filmowych w regionie, grantów na przedsięwzięcia filmowe, box office w poszczególnych 
krajach oraz informacji dotyczących zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i  europej-
skim. Siedziba Film New Europe znajduje się w Warszawie. Projekt dysponuje siecią lokalnych 
korespondentów we wszystkich krajach Europy Środkowej i  Wschodniej należących do UE. 

Filmteractive (Fundacja Media Klaster)

kwota dofinansowywania: 
31 000 €

adres www: 
www.filmteractive.eu

Filmteractive jest międzynarodowym wydarzeniem poświęconym innowacyjnym treściom 
audiowizualnym takim jak interaktywne kino, branded content i  crossmedia. Założeniem 
Filmteractive jest stworzenie przestrzeni do spotkania, wymiany doświadczeń i nawiązywania 
współpracy między filmowcami, reżyserami interaktywnymi, artystami, marketerami i poten-
cjalnymi inwestorami. Filmteractive to formuła 3 w 1, łącząca w sobie konferencję biznesową 
(Filmteractive Conference), targi innowacyjnych rozwiązań audiowizualnych (Filmteractive 
Market) oraz festiwal. Wydarzenie organizowane jest przez fundację Media Klaster we współ-
pracy z IAB Polska, Łódzką Szkołą Filmową (PWSFTiTV) oraz agencją interaktywną Digital One.
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Niniejszy obszar dofinansowania przeznaczony jest dla orga-
nizatorów festiwali filmowych, podczas których przynajmniej 
70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów 
pełnometrażowych (400 w  przypadku festiwali filmów krótko-
metrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponen-
cie MEDIA. Dodatkowo połowa z  tych filmów musi pochodzić 
z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program 
festiwalu powinien być zróżnicowany również pod względem 
państw pochodzenia – w  repertuarze muszą się znaleźć filmy 
z  co najmniej 15 różnych krajów uczestniczących w  Programie 
Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

FESTIWALE FILMOWE

fot. MFF Nowe Horyzonty
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DOCS Against Gravity Film Festival to jeden z największych i najważniejszych festiwali filmów 
dokumentalnych w Europie. Jest organizowany co roku w maju w Warszawie i we Wrocławiu, 
a  w  jeden z  weekendów festiwalu – w  ramach projektu „Weekend z  Docs Against Gravity” 
– również w  ponad 20 innych miastach w  Polsce. DOCS Against Gravity Film Festival to wy-
darzenie, które kształtuje opinie i  inspiruje do głębszej refleksji nad kondycją współczesne-
go świata. Festiwal jest imprezą opiniotwórczą gromadzącą świadomą publiczność, polskich 
i zagranicznych filmowców oraz ludzi świata sztuki i mediów.

daty i miejsce: 
12–21 maja 2017, Warszawa 

oraz inne polskie miasta

kwota dofinansowywania: 
55 000 €

adres www: 
www.docsag.pl

DOCS Against Gravity Film Festival (Against Gravity)

fot. Against Gravity 
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Etiuda&Anima to najstarszy i największy polski festiwal twórczości studenckiej i animowanej. 
Prezentuje etiudy młodych twórców, animacje oraz fi lmy dokumentalne. Od początku jego ist-
nienia wokół festiwalu organizowanych jest wiele wydarzeń towarzyszących. W trakcie ostat-
nich edycji stanowiły one przede wszystkim okazję do spotkania ze światowej klasy artysta-
mi animacji i zapoznania się z najciekawszymi zjawiskami z tej dziedziny twórczości. W ramach 
imprez pozakonkursowych widzowie mogli przypomnieć sobie także ciekawe zjawiska z prze-
szłości kina, zwłaszcza animacji i dokumentu, a także zapoznać się z niedocierającymi do kin 
i rzadko prezentowanymi na polskich festiwalach współczesnymi krótko- i długometrażowymi 
fi lmami animowanymi. Ciągle ewoluująca formuła festiwalu otwiera się coraz bardziej na 
twórczość z obszaru nowych mediów i innych dziedzin sztuki.

daty i miejsce: 
21–26 listopada 2017, Kraków

kwota dofinansowywania: 
41 000 €

adres www: 
www.etiudaandanima.com

MFF Etiuda&Anima (Stowarzyszenie Rotunda)

Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty to festiwal filmów wykracza-
jących poza granice konwencjonalnego kina. Przy wyborze repertuaru jury nie kieruje się 
gustami masowej publiczności, lecz poszukuje twórców nieoglądających się na mody, którzy 
wypracowują własny styl i  język nie do podrobienia. Festiwalowi towarzyszy wiele wydarzeń 
branżowych, m.in. Polish Days oraz organizowane wspólnie z  Creative Europe Desk Polska 
– Studio Nowe Horyzonty.

daty i miejsce: 
3–13 sierpnia 2017, Wrocław

kwota dofinansowywania: 
63 000 €

adres www: 
www.nowehoryzonty.pl

MFF T-Mobile Nowe Horyzonty (Stowarzyszenie Nowe Horyzonty)
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Krakowski Festiwal Filmowy jest jedną z najstarszych imprez w Europie poświęconych filmom 
dokumentalnym, animowanym oraz krótkim fabułom. Podczas 8 festiwalowych dni widzowie 
mają okazję obejrzeć około 250 filmów z Polski i z całego świata. Prezentowane są one w sek-
cjach konkursowych oraz podczas pokazów specjalnych takich jak retrospektywy twórców, 
pokazy tematyczne czy projekcje archiwalne. Festiwalowi towarzyszą wystawy, koncerty, 
pokazy plenerowe oraz spotkania z twórcami. Krakowski Festiwal Filmowy co roku odwiedza 
ok. 600 polskich i międzynarodowych gości: reżyserów, producentów, programatorów festi-
wali oraz liczna krakowska publiczność.

daty i miejsce: 
28 maja – 4 czerwca 2017

kwota dofinansowywania: 
46 000 €

adres www: 
www.krakowfilmfestival.pl/pl

Krakowski Festiwal Filmowy (Krakowska Fundacja Filmowa)

Publiczność na festiwalu fot. T.Korczyński
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Dystrybucja – schemat selektywny to obszar dofinansowania cie-
szący się ogromnym zainteresowaniem polskich profesjonalistów 
sektora audiowizualnego. Celem schematu jest wspieranie kampa-
nii dystrybucyjnych niedawno wyprodukowanych niekrajowych 
filmów europejskich zgłoszonych w  ramach kwalifikującej się 
grupy minimum 7 uprawnionych dystrybutorów koordynowanej 
przez agenta sprzedaży, a także sprzyjanie nawiązywaniu relacji 
między sektorem produkcji i  dystrybucji, a  w  ten sposób pod-
noszenie konkurencyjności niekrajowych filmów europejskich.

DYSTRYBUCJA 
– SCHEMAT SELEKTYWNY
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DOFINANSOWANIE W 2016 ROKU:
„JA, DANIEL BLAKE” reż. Ken Loach (M2 Films)

kraj produkcji: Francja, 
Wielka Brytania

gatunek: dramat kwota dofinansowania: 59 100 €

„FRANKOFONIA” reż. Aleksander Sukorow (Bomba Film)

kraj produkcji: Francja/Niemcy gatunek: dokument fabularyzowany kwota dofinansowania: 14 200 €

„A CONSPIRACY OF FAITH” reż. Hans Petter Moland (Kino Świat)

kraj produkcji: Dania/Niemcy/Szwecja/
Norwegia

gatunek: dramat, thriller, kryminał kwota dofinansowania: 33 700 €

„MAMA” reż. Julio Médem (Kino Świat)

kraj produkcji: Hiszpania gatunek: dramat kwota dofinansowania: 59 100 €

„NIENASYCENI” reż. Luca Guadagnino (Kino Świat)

kraj produkcji: Włochy/Francja gatunek: romans kwota dofinansowania: 59 100 €

„DZIEWCZYNA, KTÓRA ZOSTAŁA KRÓLEM” reż. Mika Kaurismäki (Solopan)

kraj produkcji: Finlandia/Francja/
Kanada/Niemcy/Szwecja

gatunek: dramat kostiumowy kwota dofinansowania: 14 200 €

„MOJA CHUDA SIOSTRA” reż. Sanna Lenken (Vivarto)

kraj produkcji: Niemcy/Szwecja gatunek: dramat kwota dofinansowania: 22 300 €

„PHANTOM BOY” reż. Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli (Vivarto)

kraj produkcji: Francja/Belgia gatunek: film animowany kwota dofinansowania:22 300 €

„DALEKO NA PÓŁNOCY” reż. Rémi Chayé (Vivarto)

kraj produkcji: Niemcy/Szwecja gatunek: animacja kwota dofinansowania: 22 300 €

„SŁODKICH SNÓW” reż. Marco Bellocchio (Against Gravity)

kraj produkcji: Francja, Włochy gatunek: dramat/romans kwota dofinansowania: 22 300 €

„ZWARIOWAĆ ZE SZCZĘŚCIA” reż. Paolo Virzi (Against Gravity)

kraj produkcji: Francja, Włochy gatunek: dramat/romans kwota dofinansowania: 22 300 €

„FUOCOAMMARE. OGIEŃ NA MORZU” reż. Gianfranco Rosi (Aurora Films)

kraj produkcji: Francja, Włochy gatunek: dokument kwota dofinansowania: 22 300 €

„NIEZNAJOMA DZIEWCZYNA” reż. Jean-Pierre DardenneLuc Dardenne (Aurora Films)

kraj produkcji: Belgia, Francja gatunek: dramat kwota dofinansowania: 22 300 €

„SIV SLEEPS ASTRAY” reż. Catti Edfeldt, Lena Hanno ( Stowarzyszenie Nowe Horyzonty)

kraj produkcji: Szwecja, Holandia gatunek: fikcja kwota dofinansowania: 59 100 €

„EGZAMIN” reż. Cristian Mungiu (Gutek Film)

kraj produkcji: Belgia, Francja, Rumunia gatunek: dramat kwota dofinansowania: 33 700 €

„MARTWE MĄTWY” reż. Bruno Dumont (Gutek Film)

kraj produkcji: Francja, Niemcy gatunek: komedia kwota dofinansowania: 33 700 €

„TONI ERDMANN” reż. Maren Ade (Gutek Film)

kraj produkcji: Austria, Niemcy, Rumunia gatunek: komedia kwota dofinansowania: 33 700 €

„MUSTANG” reż. Deniz Gamze Ergüven (Gutek Film)

kraj produkcji: Francja/Turcja gatunek: dramat kwota dofinansowania: 33 700 €
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Etap I  polega na wygenerowaniu potencjalnego funduszu w  wysokości proporcjonalnej do 
liczby płatnych biletów sprzedanych w okresie referencyjnym na niekrajowe filmy europejskie. 
Docelowo (w II etapie) fundusz ten jest reinwestowany przez dystrybutorów w nowe europej-
skie produkcje.

Etap generacji

Wygenerowane fundusze w 2016 roku:
łączna kwota reinwestycji:

Against Gravity 60 876 €

Aurora Films 102 724 €

Best Film 143 906 €

Bomba Film 32 337 €

Mówi Serwis 29 499 €

Hagi Film 8 660 €

M2 Films 27 561 €

Gutek Film 224 083 €

Kino Świat 392 242 €

Monolith Films 413 819 €

Spectator 
Maciej Poznerowicz 21 485 €

Stowarzyszenie 
Nowe Horyzonty 22 001 €

Vivarto 135 538 €

DYSTRYBUCJA 
– SCHEMAT 
AUTOMATYCZNY 
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Etap reinwestycji
W ramach II etapu tego obszaru grantowego dystrybutorzy, którzy uprzednio wygenerowali 
fundusze, inwestują je w koprodukcję niekrajowych filmów europejskich lub w nabywanie praw 
do dystrybucji, a także działania związane z opracowaniem (kopie, napisy, dubbing) i promo-
cją tych filmów. Reinwestowane fundusze w 2016 roku (generowanie funduszy nastąpiło w 2015 
roku) wyniosły łącznie 1 190 392 euro. Kwota ta pozwoliła 12 dystrybutorom kinowym na rein-
westowanie w 86 europejskich filmów niekrajowych. 

Reinwestowane fundusze w 2016 roku:
liczba tytułów:łączna kwota reinwestycji:

23Aurora Films 120 825 €

4Best Film 139 626 €

4Bomba Film 19 623 €

7Gutek Film 156 707 €

3Kino Świat 165 893 €

2M2 Films 12 079 €

5Monolith Films 390 169 €

1Solopan 17 193 €

3Spectator 
Maciej Poznerowicz 7 500 €

4Stowarzyszenie 
Nowe Horyzonty 12 620 €

14Vivarto 100 264 €

8Against Gravity 47 893 €

Celem niniejszego schematu dofinansowania jest zachęcanie 
europejskich dystrybutorów kinowych do  inwestowania w  dys-
trybucję lub koprodukcję niekrajowych filmów europejskich. 
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Celem sieci jest rozbudowanie oferty filmów europejskich w  repertuarze oraz zwiększenie ich 
oglądalności, zachęcenie właścicieli kin do  wspierania inicjatyw europejskich skierowanych 
do młodej widowni oraz promowanie różnorodności w europejskim repertuarze filmowym. Sieć 
Europa Cinemas zrzesza kina, które prowadzą wspólne działania na skalę krajową i europejską. 

Działania prowadzone przez Europa Cinemas są możliwe dzięki dofinansowaniu z  Programu 
Kreatywna Europa – komponent MEDIA. Wyniki za rok 2016 zostaną opublikowane w kwietniu 
2017. Obecnie do Europa Cinemas należą 34 polskie kina:

OKF Iluzja, Częstochowa – www.okf.czest.pl

Kino Światowid, Elbląg – www.kino.swiatowid.elblag.pl

Kino Amok, Gliwice – www.amok.gliwice.pl

Kino Echo, Jarocin – www.jarocinxxi.jarocin.info

Kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej, Katowice – www.kosmos.katowice.pl

Kino Światowid, Katowice – www.swiatowid.katowice.pl

Rialto, Katowice – www.rialto.katowice.pl

Kino Centrum, Konin – www.kdk.konin.pl

Kino Kryterium, Koszalin – www.ck105.koszalin.pl/kina/kinokryterium

Agrafka, Kraków – www.kinoagrafka.pl

ARS Kraków Cinema Center, Kraków – www.ars.pl

Kika, Kraków – www.kinokika.pl

Kino Pod Baranami, Kraków – www.kinopodbaranami.pl

Sieć kin Europa Cinemas powstała w 1992 roku. Jej celem jest za-
pewnienie wsparcia finansowego i  operacyjnego kinom, które 
promują filmy europejskie. Europa Cinemas wspiera również dys-
trybucję filmów europejskich w  Azji, Ameryce Łacińskiej i  kra-
jach obszaru śródziemnomorskiego. Sieć promuje różnorodność 
kulturową oraz umożliwia nawiązywanie współpracy między 
kinami w celu tworzenia międzynarodowych inicjatyw filmowych. 

POLSKIE KINA ZRZESZONE 
W SIECI EUROPA CINEMAS
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Klub Sztuki Filmowej Mikro & Mikroffala, Kraków – www.kinomikro.pl

Kino Charlie, Łódź – www.charlie.pl

Kino Sokół, Nowy Sącz – www.kino-sokol.pl

Kino Studyjne Awangarda 2, Olsztyn – www.awangarda.olsztyn.pl

Charlie & Monroe Kino Malta, Poznań – www.kinomalta.pl

Kino Apollo, Poznań – www.kinoapollo.pl

Kino Rialto, Poznań – www.kinorialto.poznan.pl

Kino Muza, Poznań – www.kinomuza.pl

Nowe Kino Pałacowe, Poznań – www.ckzamek.pl/nowekinopalacowe

Kino REJS, Słupsk – www.kinorejs.emcek.pl

Pionier 1907, Szczecin – www.kino-pionier.com.pl

Kino LAB, Warszawa – kinolab.art.pl

Kino Praha, Warszawa – www.kinopraha.pl

Kinokawiarnia Stacja Falenica, Warszawa – www.stacjafalenica.pl

Kinoteka Multiplex, Warszawa – www.kinoteka.pl

Kino Kultura, Warszawa – www.kinokultura.pl

Kino Luna, Warszawa – www.kinoluna.pl

Muranów, Warszawa – www.muranow.gutekfilm.pl

Kino Wisła, Warszawa – www.novekino.pl

DCF – Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław – www.dcf.wroclaw.pl

Kino Nowe Horyzonty, Wrocław – www.kinonh.pl 

Publikacja została sfinansowana przy wsparciu Komisji Europejskiej. Wyraża ona jedynie opinie 
jej autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w zakresie wykorzy-
stania informacji w niej zawartych.
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Creative Europe Desk Polska
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
+48 22 44 76 180

www.kreatywna-europa.eu
info@kreatywna-europa.eu


