
Zastřešující projekt (grantové schéma) pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký 
kraj 
 
 

Název 
Zastřešujícího 
projektu (ZP):  

Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 

Alokace: 50 000 000,-Kč  

Specifický cíl PTÚK : SC I.4: Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení do 
celkového rozvoje kraje 

Termín vyhlášení výzvy 
dotačního programu 
pro konečného 
příjemce: 

 
1Q/2023 

Typ výzvy: průběžná  

Oprávnění příjemci: Malé a střední podniky 
CZ NACe 59 - Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, 
pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd.  
- 59.1 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů 
- 59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů 
- 59.12   Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů 

Období realizace 
projektu  

2023 – 2027 kraj 
cca 24 měsíců   - konečný příjemce   

Výše dotace na projekt: Min. výše dotace na 1 projekt:        250 000,- Kč  
Max. výše dotace na 1 projekt:   3 000 000,- Kč  

Míra podpory (%): 80 % 
(pozn. v případě projektů zakládající veřejnou podporu – podpora  
de-minimis) 

Podporované aktivity: - Podporované aktivity jsou: část výroby AVD na území Ústeckého kraje, 
a to pouze část tvořená vlastním natáčením a postprodukcí AVD, nikoli 
developmentem (vývojem) AVD. 
- Předmětem podoporovaných projektů je AVD s majoritní i minoritní 
českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech. 
-  Mezi podporované aktivity se řadí výroba těchto typů AVD: hrané 
filmy nebo hrané seriály či epizody hraných seriálů a to bez omezení 
stopáže. Zároveň platí, že tato AVD jsou určena k distribuci v kinech, 
prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání 
nebo služby video on demand. 

Způsobilé výdaje: Výdaje na služby, která vznikají během výroby AVD a v postprodukci na 
území Ústeckého kraje, nejčastěji se jedná např: 
- nájmy lokací, zábory, 
- ubytování filmového štábu,  
- filmové stravování, 
- nákup/půjčení kostýmů, rekvizit a pohonných hmot, 
- stavba a navrhování dekorací 
- obsazení castingových rolí, bodyguardi a kaskadéři 
- služby v oblasti zvukové, světelné, digitální techniky 



Zastřešující projekt (grantové schéma) pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký 
kraj 
 
 

 

Území realizace: Celé území Ústeckého kraje  

Indikátor výstupu 
/výsledku:  

 
počet podpořených podniků 

Cílová hodnota 
indikátoru:  

Předpoklad 50 

Další specifikace / 
podmínky /omezení 
v rámci výzvy /povinná 
příloha 

Způsobilý náklad byl vynaložen na území Ústeckého kraje, tj. vztahuje 
se k plnění, které bylo příjemci poskytnuto na území Ústeckého kraje 
subjektem se sídlem, provozovnou, nebo pobočkou na území 
Ústeckého kraje (územní vázanost nákladů projektu).  


