
PP - PRIMERJALNI PREGLED

SOFINANCIRANJE FILMSKE 
PRODUKCIJE V DRŽAVAH 

ČLANICAH EU

Pripravila:
mag. Andrej Eror
mag. Igor Zobavnik

Številka naročila: 34/2010
Descriptor/Geslo: Filmska produkcija/Film production, Financiranje/Financing
Datum: 23 6. 2010

Gradivo ne predstavlja uradnega mnenja Državnega zbora 



2

I. UVOD

Filmska umetnost je ena najmlajših umetnosti. Združuje besedno, likovno, glasbeno, plesno in 
gledališko umetnost. Film se je razvijal in se razvija še danes, tako na umetnostnem področju 
kot tudi na tehnološkem. Film pa je tudi gospodarska dejavnost, ki je namenjena predvsem 
zabavi. Veliki dobički filmske industrije, ki pa so zaradi svoje specifičnosti izražene s 
sloganom "there's no business like showbusiness" tudi negotove, saj celo hollywoodski studiji 
na 10 filmov ustvarijo 6-7 takšnih, ki prinašajo izgubo ali zgolj pokrivajo svoje stroške. Ta 
negotovost je za producente iz manjših držav še toliko večja (Krumpak, 2006:4).

Film je (zaradi svoje večdimenzionalnosti) zelo vpliven medij in tudi kanal po katerem se 
širijo vrednote, življenjski stil, kultura, vpliva pa tudi na turizem. Filmski raziskovalec David 
Puttnam je rekel, da je "film je več kot zabava, več kot posel ... film je moč." (Šifrer, 2003:1). 

Na področju filma kot gospodarske dejavnosti so po prvi svetovni vojni primat Franciji (in 
Evropi) vzele ZDA in ga obdržale vse do današnjih dni, ko Hollywood kot skupen naziv za 6 
mednarodnih medijskih konglomeratov nadzira 90 % filmskega trga v ZDA in v Kanadi in 
več kot 50 % evropskega trga (Daljavec, 2010:20).

Filmi nastajajo po vsem svetu. V njihovo produkcijo so vključene tako najbogatejše države 
kot tudi države v razvoju. Z evropske in ameriške perspektive so nekoliko presenetljivi 
podatki (za leto 2006) na spletni strani UNECO, da je vodilni proizvajalec filmov (po številu 
ustvarjenih dolgometražnih filmov)1 na svetu Indija, še bolj presenetljiv pa je podatek, da je 
Nigerija prehitela ZDA na drugem mestu. Naslednje države, ki naredijo več kot sto filmov 
letno, pa so po številu filmov: Japonska, Kitajska, Francija (203), Nemčija (174), Španija 
(150), Italija (116), Južna Koreja in Združeno kraljestvo (104). 

Obstajajo štiri glavne oblike financiranja filmske produkcije: državne pomoči, davčne sheme, 
financiranje z zadolževanjem (predprodaja pravic pred produkcijo) in financiranje z lastnimi 
sredstvi (producenta ali preko komercialnih investitorjev). Pod pritiskom Hollywooda Evropa 
aktivno podpira filmsko industrijo tako z zunanjo politiko kot tudi podpornimi skladi. Na 
Evropskem nivoju sta to predvsem MEDIA program (osredotočen na distribucijo) in 
Euroimages, ki spodbuja mednarodno sodelovanje evropskega produkcijskega sektorja. 
Med najbolj običajne oblike financiranja evropske filmske produkcije sodi tudi javno 
financiranje. V splošnem javno financiranje televizijske in filmske produkcije delimo na 
evropske subvencije, nacionalne subvencije, davčne ščite2 in davčne kredite3(Krumpak, 
2006:48,49).

V Sloveniji od leta 1994 deluje Filmski sklad. Zakon o filmskem skladu Republike Slovenije 
je določil namen, status, naloge, organe in način financiranja Filmskega sklada ter izvajalce 
kulturnih programov s področja kinematografije. Filmski sklad danes deluje na temelju več 
pravnih podlag, in sicer na podlagi Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije, Sklepa o 

  
1 Gre za t.i. "feature length" filme. Definicija dolgometražnosti pa ni poenotena in varira od 40 minut (Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences rule) do 90 minut (Cambridge Dictionaries Online) (spletna enciklopedija 
Wikipedia).
2 Davčni ščiti (tax shelters) ponujajo možnost, da davčni zavezanec odloži plačilo davka, v kolikor investira v 
filmski projekt. S tem davčni ščit izkorišča razliko med nominalno in realno obrestni mero, saj se plačilo davka 
pri takšnih investicijah ne obrestuje. Ker je amortizacijska doba filmskega projekta zelo dolga (običajno 10 let) 
to pomeni, da si je takšen investitor za obdobje 10 let preložil plačilo določenega davka. (Krumpak, 2006:50).
3 Pri davčnem kreditu gre za popolno ali delno oprostitev (oz. povrnitev) plačila davka (Krumpak, 2006:51).
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ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada in Zakona o javnih 
skladih, z izjemo nekaterih zakonskih določb. Pri svojem delovanju upošteva tudi določbe 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Vlada je v obravnavo Državnem zboru poslala Predlog zakona o Slovenskem filmskem 
centru, javni agenciji Republike Slovenije. Predlog zakona določa namen, dejavnost, 
organizacijo, financiranje in nadzor nad Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo. 
Predlog zakona predvideva spremembo iz statusne oblike javnega sklada v obliko javne 
agencije, odpravlja se delež prihodkov filmskega sklada (agencije) od eksploatacije filmov, 
drugače kot doslej bo določeno tudi financiranje agencije. Spremembe so predvidene tudi na 
področju sofinanciranja, saj po predlogu zakonu agencija sofinancira največ do 50 odstotkov 
vseh izkazanih upravičenih stroškov (pri sofinanciranju nizko proračunskega oziroma 
otroškega ali mladinskega filma ter zahtevnega filma - 80 odstotkov).

V nadaljevanju so v primerjalnem pregledu, skladno z željo naročnika, prikazane naslednje 
teme:

- Ali v državi obstaja osrednja institucija, katere ustanoviteljica je država, in katere 
namen je spodbujanje ustvarjalnosti na filmskem področju?

- V kakšni organizacijski obliki deluje ta institucija?
- Ali je strokovna javnost vključena v organe institucije (sestava teh organov)?
- V kakšnem deležu institucija sofinancira filmske projekte?
- Iz katerih virov, poleg proračunskih, institucija sofinancira filmsko produkcijo?
- Kdo izvaja nadzor nad porabo sredstev, ki jih institucija namenja za izvedbo projekta?
- Ali je film opredeljen v strateškem dokumentu države s področja kulture (če le-ta  

obstaja)? Na kakšen način (kakovostno, količinsko)?

Prikazana je ureditev v šestih državah članicah EU. Izbrali smo dve članici z največjo filmsko 
produkcijo v Evropi (Francija in Nemčija) ter dve manjši stari članici EU (Irska in 
Luksemburg); od novih držav članic EU smo prikazali ureditev na Poljskem in na Češkem. Za 
vse izbrane države velja, da je filmska produkcija relativno dobro razvita in da v prikazanih 
državah obstaja posebna državna institucija za podporo filmski produkciji.

II. SOFINANCIRANJE FILMSKE PRODUKCIJE V IZBRANIH DRŽAVAH  
EVROPSKE UNIJE

2.1 Češka

2.1.1 Osrednja institucija in njena organizacijska oblika 

Državni sklad Češke republike za podporo in razvoj češke kinematografije (Státní fond pro 
podporu a rozvoj české kinematografie) je osrednja ustanova za financiranje češkega filma iz 
javnih sredstev. Državni sklad je ustanovljen na osnovi Zakona št. 241 o Državnem skladu 
Češke republike za podporo in razvoj češke kinematografije iz leta 1992 (spremenjen 1993, 
2004 in 2006).

V 1. členu Zakona št. 241 je določeno, da Državni sklad deluje kot pravna oseba (vpisana v 
register podjetij) pod okriljem Ministrstva za kulturo.   
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2.1.2 Sestava organov

Zakon št. 241 v 1. členu opredeljuje, da Državni sklad vodi Minister za kulturo, ki je 
odgovoren za upravljanje z njegovimi viri. O razdelitvi sredstev odloča svet sklada (2. člen). 
Poslanska zbornica (Národní rada) imenuje člane sveta, na predlog uglednih oseb s področja 
kulture in financ, po posvetovanju s strokovnimi organizacijami oziroma združenji avtorjev, 
delodajalcev in zaposlenih na področju kinematografije. Svet Državnega sklada je sestavljen 
iz največ 13 članov, z mandatom treh let.

2.1.3 Viri financiranja      

Zakon št. 241 v 7. členu opredeljuje vire financiranja, in sicer: 
- prihodki iz naslova trgovanja s filmi (npr. prodaja starejših filmov,  dogovorjen 

delež pri prodaji filma); 
- viri iz naslova posojil (obresti, vračilo posojil, globe v primeru nenamenske porabe 

sredstev itd.);
- iz posebnega davka na vsako prodano karto v kinematografih (1 krona), 
- donacije in zapuščine,
- sredstva iz naslova nagradnih iger,
- sredstva iz državnega proračuna ter 
- druga sredstva na osnovi posebne zakonodaje.  

Leta 2005 je Državni sklad razpolagal s 115 milijoni kron (cca. 4,5 milijonov evrov). Največ 
sredstev je sklad pridobil iz: 

- naslova komercialne uporabe starejših čeških filmov: 89,5 milijonov kron ter 
- davka (1 krona) na vsako prodano karto v kinih: 10,1 milijonov kron (glej Report 

on the State of Czech Cinematography 2005). 4

2.1.4 Delež sofinanciranja projektov

Zakon v 9. členu določa, da Državni sklad lahko pokrije največ polovico predvidenih stroškov 
filmskega projekta.

V istem členu je opredeljeno, da Državni sklad podpira nastajanje scenarijev, filmsko 
produkcijo ter distribucijo v visoko kakovostnih kinematografih oziroma promocijo češke 
kinematografije. 

Lahko pa tudi podpre projekte tehnološkega razvoja in modernizacije kinematografov ter 
produkcijo, distribucijo in promocijo filmskega ustvarjanja nacionalnih in etničnih manjšin s 
teritorija Češke. 

Leta 2005 je sklad porabil nekoliko manj (108,3 milijonov kron) od razpoložljivih sredstev, 
od tega je bilo 67,3 milijonov kron namenjenih projektnem financiranju. Sredstva so 
dodeljena v dveh oblikah, in sicer:

  
4 Leta 2006 je Poslanska zbornica dvakrat sprejela predlog sprememb zakona, ki so med drugim določale 
spremembe v financiranju sklada. Spremembe so predvidevale nova vira financiranja - 3% od prodaje izvoda 
avdiovizualnega dela, ki bi ga plačali distributerji  ter prispevek od oglaševalskih prihodkov, ki bi ga plačale TV. 
Davek od prodanih kart v kinematografih bi se zvišal na 2% (plačajo kinematografi). Zakona pa nista bila  
dokončno sprejeta zaradi veta zgornjega doma (Senata) oziroma veta predsednika države (glej Report on the 
State of Czech Cinematography 2005). 
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- subvencije za posebne namene ali
- posojila, ki se povrnejo na osnovi prihodkov filma (glej Report on the State of 

Czech Cinematography 2005).    

2.1.5 Nadzor nad porabo sredstev

Zakon v 6. členu predvideva, da Državni sklad svoje letno poročilo glede porabe sredstev iz 
državnega proračuna posreduje Ministrstvu za finance. Ti podatki so vključeni v državni 
zaključni račun proračuna. 

Zakon o Državnem skladu ne vsebuje drugih določil, glede nadzora nad porabo sredstev.      

2.1.6 Drugi normativni akti s področja filma

Poleg zakona o državnem skladu, področje kinematografije ureja tudi Zakon št. 273/1993 o 
pogojih pri produkciji, distribuciji in arhiviranju avdiovizualnih del (Audiovisual Act), 
spremenjen leta 2006 (Zakon št. 249/2006). S spremembami je uvedena registracija čeških in 
tujih avdiovizualnih del distribuiranih na Češkem, kinematografi so vključeni v register 
producentov in distributerjev ter so bolj natančno opredeljeni določeni osnovni koncepti (glej 
Report on the State of Czech Cinematography 2005). 
Pri pregledu češke zakonodaje ter spletnih strani Ministrstva za kulturo pa nismo zasledili 
opredelitve filma v kakšnem drugem strateškem dokumentu s področja kulture. 

Oddelek za medije in avdiovizualne storitve češkega Ministrstva za kulturo vsako leto 
pripravi poročilo o češki kinematografiji v prejšnjem letu. Poročilo, ki je namenjeno domači 
in tuji strokovni javnosti kot tudi splošni javnosti, informira o najnovejšem razvoju filmske 
industrije na Češkem. Oddelek za medije in avdiovizualne storitve skrbi tudi za predstavitev 
tuje kinematografije na Češkem (povzeto po spletnih straneh Ministrstva za kulturo).

2.2 Francija

2.2.1 Osrednja institucija in njena organizacijska oblika

Osrednja institucija s področja podpore filmski produkciji v Franciji je Nacionalni center za 
kinematografijo in animirane podobe (Centre national du cinéma et de l’image animée -
CNC), ki je bil ustanovljen leta 1946 (spletna stran CNC). 

Pravno je status CNC urejen z Zakonikom o kinematografiji in animiranih podobah5, ki je bil 
nazadnje dopolnjen z odlokom6 Ministrstva za kulturo in komunikacije v letu 2009. 
Najnovejša sprememba zakonodaje, ki tudi opredeljuje položaj tega centra, pa je bila 
objavljena v Dekretu Ministrstva za kulturo in komunikacije 11. 6. 2010.7

CNC je na podlagi 111-1 člena Zakonika o kinematografiji in animiranih podobah samostojna 
pravna oseba javnega prava, je finančno neodvisen, deluje pa pod nadzorom (tutelle) 
Ministrstva za kulturo in komunikacije. 

  
5 Code du cinéma et de l'image animée.
6 L’ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009.
7 Décret n2010-654 du 11 juin 2010 relatif  au Centre National de la Cinématographie.
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Glavne naloge CNC so:
- regulacija področja kinematografijo in animiranih podob,
- podpora filmu, televiziji, video proizvodnji ter multimedijskemu področju,
- promocija filma in televizije,
- ohranjanje in razvoj filmske dediščine (spletna stran CNC, spletna stran francoske 

zakonodaje - legifrance).

2.2.2 Sestava organov

CNC vodi predsednik CNC, ki je imenovan z dekretom predsednika republike in je na enak 
način tudi razrešen. Predsednik CNC ima (pod neposredno avtoriteto ministra, pristojnega za 
kulturo) pristojnosti za razvoj in implementacijo državne kulturne politike na tem področju v 
okviru določb Zakonika o kinematografiji in animiranih podobah. Predsednik CNC tudi 
predseduje upravnemu svetu (conseil d’administration)8 CNC. Sestavo upravnega sveta 
določata Zakonik o kinematografiji in animiranih podobah (člen 112-1), podrobneje pa dekret 
Ministrstva za kulturo in komunikacije iz leta 2010. Poleg predsednika je v upravnem svetu 
CNC med drugimi člani tudi šest t.i. "predstavnikov države" (gre za predstavnike 
ministrstev):

- generalni sekretar ministrstva, pristojnega za kulturo (ki tudi nadomešča 
predsednika upravnega sveta v primeru njegove odsotnosti), ali njegov zastopnik, 

- generalni direktor za medije in kulturno industrijo iz ministrstva, pristojnega za 
kulturo ali njegov zastopnik,

- generalni direktor za umetniško ustvarjanje iz ministrstva, pristojnega za kulturo 
ali njegov zastopnik,

- generalni direktor s področja zakladništva iz ministrstva, pristojnega za 
gospodarstvo ali njegov zastopnik,

- generalni direktor za proračun iz ministrstva, pristojnega za proračun ali njegov 
zastopnik,

- generalni direktor za konkurenčnost industrije in storitev iz ministrstva, 
pristojnega za industrijo ali njegov zastopnik.

Poleg navedenih t.i. "predstavnikov države" so člani upravnega sveta še po en član iz:
- Državnega sveta (Conseil d’Etat)9, ki ga imenuje podpredsednik Državnega sveta, 
- Vrhovnega sodišča (Cour de cassation), ki ga imenuje prvi predsednik Vrhovnega 

sodišča, 
- Računskega sodišča (Cour des comptes), ki ga imenuje prvi predsednik 

Računskega sodišča. 

Ti trije člani iz navedenih institucij so imenovani za dobo treh let in lahko svoj mandat 
ponovijo.

V upravnem svetu sta tudi dva člana:
- izmed zaposlenih v CNC, ki sta imenovana na način, ki ga določi minister, 

pristojen za kulturo. Na enak način se izmed zaposlenih imenujeta tudi dva 

  
8 Člani upravnega sveta in njihovi pooblaščenci ali namestniki (z izjemo predsednika) opravljajo svojo funkcijo 
brezplačno (povrnjeni so jim le potni stroški in dnevnica). Svet odloča z večino glasov. V primeru izenačenega 
glasovanja odloča glas predsednika.
9 Državni svet s sedežem v Parizu je državna institucija s pristojnostmi sodne oblasti na najvišji stopnji 
upravnega sodstva. Ima tudi posvetovalno vlogo (je posvetovalno telo vlade).
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namestnika obeh članov. Člani upravnega sveta izmed zaposlenih imajo mesečno 
15 ur na voljo za delo v upravnem svetu. 

Na sejah upravnega sveta sodelujeta tudi finančni nadzornik in oseba, pristojna za 
revizijo, ki pa imata posvetovalno vlogo. Predsednik lahko določi, da so na seji prisotni 
posamezni uslužbenci CNC in tudi druge osebe. Zapisnike seje upravnega sveta mora 
podpisati predsednik in jih poslati ministrstvu za kulturo, gospodarstvo in ministrstvu, 
pristojnemu za proračun, v enem mesecu po seji sveta.

Na podlagi Zakonika o kinematografih in animiranih podobah svet odloča predvsem o:
- strateških usmeritvah CNC,
- proračunu CNC in njegovih spremembah, o zaključnem računu CNC in 

razporejanju dobička,
- splošnih pogojih za finančno podporo projektom, skladno z zakonom, 
- kategorijah pogodb, ki morajo biti zaradi njihove narave dane v odobritev 

upravnemu svetu oziroma o tistih za katere upravni svet prenese svoje pristojnosti 
na predsednika upravnega sveta,

- pomembnejših odločitvah glede poslovanja CNC,
- zastopanju CNC pred sodišči,
- sprejemanju ali odklanjanju donacij in volil.

Upravni svet lahko določena pooblastila iz zadnjih treh alinej prenese na predsednika CNC.

2.2.3 Davčni viri in delež sofinanciranja filmskih projektov 

Država podpira francoski film z neposrednimi in posrednimi ukrepi. Neposredno financiranje 
za določene projekte ali podjetja opravlja predvsem CNC (selekcijo projektov v okviru 
selektivne pomoči opravlja strokovna komisija znotraj CNC), sredstva za ta namen pa 
zagotavljajo tudi regije in lokalne oblasti, deloma pa tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Za 
filmski sektor CNC zagotavlja selektivno in avtomatsko podporo tako za filmsko produkcijo 
kot tudi za distribucijo in predvajanje filmov. (spletna stran CNC, Bermek. 2007:6). 
Sredstva, ki so bila na voljo za podporo filmu, televiziji in multimedijam, so v letu 2009 
znašala 554,5 milijonov  evrov. Viri teh sredstev so bili naslednji: davek na vstopnice za kino 
in gledališča 120,61 milijonov evrov, davek na TV storitve 390,47 milijonov evrov, prodajne 
takse za videoposnetke 29,17 milijonov evrov in drugi prihodki 0,4 milijonov evrov (spletna 
stran CNC)10.
CNC je v tem letu odobrila podporo 230 filmom (od tega 45 filmom v koprodukciji in 48 
filmov, ki so večinsko tuje produkcije) v znesku 228 milijonov evrov. Od tega je za 
produkcijo filmov bilo dodeljeno 73,2 milijonov evrov t.i. avtomatske podpore in 39,00 
milijonov evrov t.i. selektivne podpore11 (spletna stran CNC). 
Celotne investicije v filmsko proizvodnjo pa so v tem letu znašale 1,1 milijard evrov. V 
povprečju je strošek filma znašal 5,1 milijonov evrov (aritmetična sredina) oziroma 3,06
milijonov evrov (mediana) (spletna stran CNC). Iz navedenih podatkov lahko izračunamo, da 

  
10 Televizijski servisi morajo jo del svojih prihodkov nameniti filmu in avdiovizualni proizvodnji. Tako mora biti 
3,2 % njihovih prihodkov investiranih v evropski film (2,5 % v francoski film) in v 16-18 % avdiovizualnih del 
v t.i. "originalnem francoskem izražanju" (d'expression originale française). Filmski kanali, kot je npr. Canal+, 
morajo 20 % prihodkov nameniti za nabavo filmov, od tega mora biti najmanj 12 % evropskih in 9 % 
francoskih. Spoštovanje teh določb nadzira Vrhovni avdiovizualni svet  (CSA - Conseil supérieur de 
l'audiovisuel) (Bermek.2007:6).
11 Avtomatska pomoč je sistematična pomoč na podlagi objektivnih kriterijev za vsa dela, ki izpolnjujejo pogoje, 
selektivna pomoč pa se daje na podlagi predloga strokovne komisije v okviru CNC v skladu z oceno kvalitete 
projekta ali stvaritve.
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je povprečna podpora za posamezen film v letu 2009 znašala 488.000 evrov oziroma 
povprečno 9,57 % stroškov filmske produkcije.

Nacionalni center podpira tudi filmsko proizvodnjo v regijah.12 Vsakemu regionalnemu 
programu (ki izpolnjuje kriterije) prispeva tretjino sredstev za podporo (dve tretjini podpore 
pa prispeva regija). Regionalni direktorati za kulturo (ki so decentralizirane agencije 
Ministrstva za kulturo) pa sodelujejo pri regionalnih shemah pomoči posameznim projektom 
(Bermek.2007:6).

2.2.4 Drugi viri financiranja

Poleg navedenih davčnih virov francoske oblasti za podporo filmu in drugo avdiovizualni 
proizvodnji uporabljajo tudi ukrepe davčne politike in dajanje poroštev za bančne kredite za 
filmsko in avdiovizualno produkcijo.

Za dajanje poroštev je bila ustanovljen Inštitut za financiranje kinematografije in kulturne 
industrije (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles - IFIC), ki je 
posojilna institucija v 49 % lasti države. IFIC daje poroštva za kredite, ki jih dajejo zasebne 
banke za filmsko in avdiovizualno produkcijo. IFCIC daje jamstva za ta posojila na podlagi 
lastnih sredstev in sredstev CNC, v okviru katerega obstaja za ta namen poseben jamstveni 
sklad (fonds de garantie cinema/audiovisuel) (Bermek.2007:7).

Davčne iniciative se v vedno večji meri uporabljajo za podporo filmu in avdiovizualni 
proizvodnji. Ukrepi so merjeni bodisi na podjetja vključena v proizvodnjo, distribucijo ali pa 
na investitorje, ki so usmerjeni bodisi na pravne ali fizične osebe, ne glede na področje 
njihove aktivnosti z zmanjšanjem njihove obdavčitve. Vključujejo tudi davčne ugodnosti za 
investiranje v prekomorskih ozemljih (Bermek.2007:8).
Proizvajalcem filmov so pod določenimi pogoji na voljo davčne olajšave (t.i. davčni krediti), 
ki pomenijo znižanje davčne osnove iz naslova določenih (upravičenih) produkcijskih 
stroškov do višine 1 milijon evrov za posamezen film. V letu 2009 je bilo 125 filmov, ki so 
skupaj imeli 298 milijonov evrov upravičenih stroškov in 53 milijonov evrov davčnih 
kreditov (brez omejitve na višino 1 milijon evrov bi bilo teh kreditov za 59,6 milijonov evrov) 
(spletna stran CNC).
Pogoji za pridobitev davčnega kredita so, da je film v celoti ali pretežno v francoskem jeziku 
ali regionalnem jeziku, ki je v uporabi v Franciji, da je izdelan pretežno na francoskem 
ozemlju in je od CNC dobil tako začasno (agrément á titre provisoire) kot tudi končno 
(agrément á titre définitif) odobritev in da prispeva k razvoju in raznolikosti filmskega in 
avdiovizualnega ustvarjanja v Franciji in v Evropi. 
Naslednji pogoji se nanašajo na minimalno dolžino in maksimalne produkcijske stroške: za 
umetniška dela (fikcijo) 45 minut in 5000 evrov / na minuto (3000 evrov / na minuto za 
mladinska dela), za dokumentarna dela - 24 minut in 2333 evrov /minuto ter za animirane 
izdelke 24 minut in 3000 evrov /na minuto. 
Davčni krediti znašajo 20 % upravičenih stroškov, ki jih definira davčni zakonik in obsegajo: 
povračila avtorjem in pripadajoče socialne prispevke, povračila igralcem in pripadajoči 
socialni prispevki (do nivoja, ki je obvezen), plače, ki jih produkcijska družba izplača 
tehničnemu osebju in drugim delavcem pri produkciji z obveznimi socialnimi prispevki. Za 
umetniške in dokumentarne filme so vključeni tudi stroški snemanja in ustrezni stroški za 
izdelavo animiranih del; koprodukcijski stroški, vključno z video efekti, hranjenje filmov in 

  
12 Takšni regiji, ki sta na področju filmske produkcije dokaj aktivni, sta npr. Ile-de-France (Pariz) in Rhone-
Alpes.
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laboratorijski stroški. Davčni kredit ne sme preseči 1 milijon evrov za posamezen film, za 
druge avdiovizualna dela pa 1150 evrov / na minuto za fikcijo in za dokumentarna dela 1200 
evrov / na minuto. V ta obračun se upoštevajo tudi podpore javnega sektorja 
(Bermek.2007:14).
Davčnega kredita ne morejo dobiti naslednji tipi del: pornografski filmi in filmi, ki spodbujajo 
nasilje, dela, ki se lahko uporabljajo za reklamne namene, informativne dejavnosti (novice), 
pogovorne oddaje, športni programi in dela, pri katerih so samo postranski elementi 
originalne stvaritve (Bermek.2007:13).

Zakonik o kinematografiji in animiranih podobah (člen 114-1) in dekret iz leta 2010 (9. člen) 
določata še številne druge vire financiranja CNC, kot so npr.: sredstva iz naslova kazni, ki jih 
izreka CNC, sredstva iz naslova odplačila kreditov, prihodki od premičnega in nepremičnega 
premoženja CNC in prihodki od prodaje tega premoženja, donacije in volila ter prihodki iz 
naslova mecenstva in sponzorstva.

2.2.5 Nadzor nad porabo sredstev

Na podlagi Zakonika o kinematografiji in animiranih podobah (člen 411-1) je osebje CNC 
odgovorno za izvajanje nadzora izvajanja določb Zakonika o kinematografiji in animiranih 
podobah razen v delu, ki se nanaša na davčne vire za delo CNC.  Osebje CNC (člen 411-2 
zakonika) je prav tako odgovorno za preiskovanje in zaznavanje pomanjkljivosti in 
sodelovanje s policijo in preiskovalnimi oblastmi. Zapriseženi agentje, ki jih imenuje 
predsednik CNC v soglasju z ministrom, pristojnim za kulturo, so sicer pristojni za 
ugotavljanje kršitev predvsem s področja kršenja intelektualnih pravic. Ti agentje imajo 
dostop do poslovnih prostorov, ki jih uporabljajo osebe z obveznostmi na podlagi Zakonika o 
kinematografiji in animiranih podobah. Na podlagi tega zakonika (člen 411-3) lahko 
zahtevajo kakršne koli dokumente ali uporabne dokaze, prav tako pa tudi pojasnila in dodatne 
informacije. Predsednik CNC lahko poveča število revizorjev, računovodskih strokovnjakov 
oziroma drugih strokovnjakov za področje nadzora, ki pomagajo izvrševati nadzorno vlogo 
CNC.
V zakoniku so predvidene tudi kazni (člen 421-1) za kršitve obveznosti, ki so naslednje:

- opomin,
- zmanjšanje sofinanciranja oziroma finančne pomoči,
- kazen, ki ne sme presegati 3 % prihodkov kaznovanega subjekta brez davkov. Ta 

vsota se lahko poveča na 5 % v primeru ponavljanja kršitve pet let po prvi kršitvi,
- zaprtje posameznega objekta za obdobje do enega leta,
- prepoved (fizični osebi) opravljanja izvršilne funkcije v določeni dejavnosti za 

obdobje, ki pa ne sme presegati petih let.

2.2.6 Državna politika na področju kulture in filma

Državna pomoč avdiovizualnemu sektorju v Franciji je po absolutnih zneskih največja v EU 
in je skladna s francosko politiko t.i. "žarčenja" (rayonnement) francoske kulture v svetu 
(Bermek, 2007:5). Državna politika na področju kulture je zapisana tudi v francoski ustavi v 
obliki enakega dostopa do kulture za vse državljane. Francoski model kulturne politike v 
veliki meri zajema delovanje javnih teles s področja kulture na vseh nivojih in tudi v 
mednarodnem merilu. V tem okviru država podpira tudi umetniško kreativnost tudi v okviru 
celotnega šolskega sistema. Promocija francoske kulture v tujini je tudi ena od najstarejših 
sestavin francoske zunanje politike in ji je na državnem nivoju namenjena posebna pozornost. 
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Francoska zakonodaja s področja kinematografije ima za svoj cilj promocijo neodvisnosti 
nacionalne kinematografije in avdiovizualne proizvodnje (Delvainquiére, 2007:15).

2.3. Irska 

2.3.1 Osrednja institucija in njena organizacijska oblika 

Irski filmski svet (Irish Film Board - IFB) je nacionalna razvojna agencija filmske industrije. 
Njegova osnovna dejavnost je podpora in spodbujanje filmske industrije, promocija Irske kot 
lokacije za mednarodne koprodukcije in investiranje v talente in ustvarjalnost. Irski filmski 
svet je bil ustanovljen aprila 1993 na osnovi Zakona o filmskem svetu (Film Board Act) iz 
leta 1980, spremenjen in dopolnjen pa je v letih 1993, 1997, 2000 in 2006.    

Irski filmski svet deluje pod okriljem vladnega resorja pristojnega za kulturo, šport in turizem 
(Department of Arts, Sport and Tourism) (povzeto po spletnih straneh Irish Film Board). 

2.3.2 Sestava organov

Z Zakonom o filmskem svetu je določeno, da člane Irskega filmskega sveta imenuje minister 
pristojen za kulturo (v soglasju s finančnim ministrom) za obdobje do 4 leta. Zakon 
predvideva največ 7 članov sveta. 

Na spletni strani Irskega filmskega sveta je možno zaslediti, da ima svet trenutno 7 članov. 
Vsi so predstavniki strokovne javnosti (ustanovitelj filmskega studia in podjetja za filmsko in 
TV postprodukcijo; neodvisni producent; producent z več kot 20 letnim izkušnjam v filmski 
in glasbeni industriji; odgovorna oseba v filmskem studiu, Irskem filmskem institutu in drugih 
podobnih ustanovah; pisatelj/scenarist, režiser in producent; skladatelj in producent ter režiser 
in producent).     

2.3.3 Viri financiranja      

Irski filmski svet razpolaga s proračunom, ki ga vsako leto določi poslanska zbornica (Dáil 
Éireann). Leta 2010 znaša proračun za podporo filmskim projektom (capital budget) 16,5 
milijonov evrov (povzeto po spletnih straneh Irish Film Board).
 

Leta 2009 je Irski filmski svet razpolagal s približno 18.8 milijonov evrov (16,6 milijonov 
evrov za razvoj, produkcijo in distribucijo novih del ter 2,2 milijonov evrov za izobraževanja 
in drugo podporo filmski industriji) (glej Film Financing and Television Programming).  
Naslednja tabela predstavlja vire financiranja Irskega filmskega sveta v letih 2007 in 2006. 

Tabela 1: Prihodki (capital income) IFB v letih 2007 in 2006 (v evrih)

Viri 2007 2006
Parlament 
(Oireachtas 
Grant)

19.500.00013 17.300.000

Drugi prispevki 494.850 463.350

  
13 Poleg teh sredstev, je irski parlament leta 2007 namenil še 2.615.174 evrov (2.084.942 evrov leta 2006) za 
stroške poslovanja IFB (administration income).   
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Drugi prihodki 87.159 36.335
Repayment of 
Loans 
transferred from 
Capital Reserve

1.128.636 882.576

Skupaj 21.210,645 18.682.261
Vir: IFB Annual Report 2007

2.3.4 Delež sofinanciranja projektov

Irski filmski svet ponuja dve obliki finančne pomoči:

1) Produkcijska posojila
- za projekte s proračunom od 100.000 evrov do 1,5 milijona evrov sofinancira do 65 %  

proračuna (brez omejitve zneska);
- za projekte s proračunom od 1,5 milijona evrov do 5 milijonov evrov sofinancira do 

40  % proračuna ali do 1 milijona evrov (odvisno kateri znesek je višji);
- za projekte s proračunom višjim od 5 milijonov evrov sofinancira do 25 % proračuna 

ali do 2 milijona evrov (odvisno kateri znesek je višji);
- 100 % financiranje v primeru nizkoproračunskih filmov s proračunom do 100.000 

evrov.  

2) Razvojna posojila

Največ do 100.000 evrov za kakršenkoli projekt (pri razvojnih posojilih višjih od 50.000 
evrov se mora projekt sofinancirati tudi iz drugega vira)  (glej Film Financing and Televison 
Programming).

Leta 2007 je Irski filmski svet sofinanciral prek 130 filmov, televizijskih in dokumentarnih 
oddaj.14 Naslednja tabela predstavlja porabo sredstev Irskega filmskega sveta za financiranje 
projektov v letih 2007 in 2006. 

Tabela 2: Poraba sredstev za financiranje projektov v letih 2007 in 2006 (v evrih)

Poraba sredstev 2007 2006
Screen Training 
Ireland

1.271.000 1.271.000

Produkcijska 
posojila

14.017.830 13.577.048

Razvojna 2.879.320 1.652.840
  

14 Za leto 2007 je veljala drugačna ureditev glede sofinanciranja filmskih projektov. Delež sofinanciranja je bil 
nekoliko nižji. Irski filmski svet je leta 2007 financiral naslednje projekte: 

- produkcijska posojila:
§ projekti do 1,5 milijona evrov (sofinanciralo se največ 50 % proračuna za produkcijo),
§ v primeru proračuna višjega od 1,5 milijona evrov (sofinanciralo se do 750.000 evrov 

oziroma 25 % proračuna za produkcijo) 
§ v primeru nizkoproračunskih filmov (sofinancira se do 65 % proračuna za produkcijo). 

- razvojna posojila: največ 75.000 evrov po projektu.
Leta 2007 se je skupna podpora za filmsko in televizijsko industrijo na Irskem zvišala s 161,2 milijonov evrov 
(leta 2006) na 187 milijonov (Vir: IFB Annual Report 2007).
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posojila
Drugo 
(Euroimages, 
Media Desk, 
filmski festivali, 
Cultural Cinema 
Consortium itd.)

1.540.569 1.168.812

Skupaj 19.708.719 17.669.700
Vir: IFB Annual Report 2007

Tabela 3: Investicije v filmske projekte v letu 2007 (v evrih)

Produkcijska 
posojila

2.176.688

Razvojna 
posojila

173.601

Skupaj 2.350.289
Vir: IFB Annual Report 2007

2.3.5 Nadzor nad porabo sredstev

Zakon o Irskem filmskem svetu v 20. členu določa, da minister pristojen za kulturo, v 
soglasju z finančnim ministrom, opredeljuje oziroma odobrava obliko priprave in hranjenja 
finančnih poročil filmskega sveta. Pristojni minister, v soglasju z finančnim ministrom, tudi 
opredeljuje kdaj se morajo ta finančna poročila predložiti Računskem sodišču (Comptroller 
and Auditor General). Računsko sodišče predstavi svoje izsledke v poročilu pristojnem 
ministru, ki pa poročilo Računskega sodišča, kot tudi pregledana finančna poročila filmskega 
sveta, predloži obema domovoma irskega parlamenta (Oireachtas).

Zakon tudi v 21. členu določa, da filmski svet vsako leto pristojnemu ministru predstavi letno 
poročilo o svojem delovanju (datum oddaje določi minister). Letno poročilo minister predloži 
tudi obema domovoma irskega parlamenta. Filmski svet je dolžen pripraviti tudi druge 
informacije na zahtevo pristojnega ministra. 

Filmski svet ustanovi poseben Odbor za revizijo (Audit Committee), ki ima pooblastila, da 
pridobi kakršnokoli informacijo od zaposlenih v svetu o dejavnostih in poslovanju filmskega 
sveta. Odbor za revizijo ravno tako skrbi za imenovanje zunanjih revizorjev (po potrebi tudi 
drugih zunanjih svetovalcev), pregleduje finančna poročila ter opravlja notranji nadzor, 
ocenjuje odgovor managementa glede ugotovitev notranjega nadzora itd. (povzeto po spletnih 
straneh Irish Film Board).  

2.3.6 Strateški dokument in opredelitev filma

V svoji strategiji 2008-2010 Ministrstvo za kulturo, šport in turizem poudarja pomen 
kulturnega sektorja (posebej filma) za razvoj turizma. Namen je ohraniti ugoden položaj v 
mednarodni filmski industriji. Poudarjajo tudi, da kulturna raznolikost prispeva k razvoju 
aktivnega državljanstva in k mirnemu razreševanju sporov (North-South reconciliation) itd. 
Ugotavlja se povezava med kulturno participacijo (vključujoč šport) in socialnim kapitalom -
izgradnja socialnih omrežij zaupanja v skupnosti.  
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Osnovni cilj ministrstva na področju filma je povečati dostopnost in priznati socialno in 
gospodarsko vlogo filmskega sektorja, s promoviranjem in podporo umetniškemu izražanju, 
in pospeševanjem kulturnega zavedanja, s pomočjo ustrezne politike in zakonodaje. 

Poleg Zakona o filmskem svetu je za financiranje filmske industrije na Irskem treba opozoriti 
tudi na davčno zakonodajo (Taxes Consolidation Act - TCA, Section 481), ki podpira 
investiranje v ustvarjanje filma na Irskem. S spremembami iz leta 2008 so bili povečani 
priznani stroški za filmsko (in televizijsko) produkcijo, in sicer s 35 milijonov evrov na 50 
milijonov evrov. Sprememba bo veljala do leta 2012 (povzeto po spletnih straneh IFTN). 

2.4 Luksemburg

2.4.1 Osrednja institucija in njena organizacijska oblika

V Velikem vojvodstvu Luksemburg se s področjem podpiranja filmskega ustvarjanja 
ukvarjata predvsem dve državni instituciji:

- Nacionalni avdiovizualni center (Centre national de l'audiovisuel), ki je hkrati tudi 
platforma, odprta za javnost in strokovne institucije, je bil ustanovljen leta 1998 z 
nalogo ohranitve, ovrednotenja in promocije avdiovizualne dediščine Luxembourga. 

- Nacionalni sklad za podporo avdiovizualni produkciji (Fonds national de soutien à la 
production audiovisuelle), ki financira filmsko dejavnost, je bil ustanovljen leta 1990 
na podlagi zakona o ustanovitvi tega sklada15. Zakon je bil spremenjen konec leta 
199816. Nekatere davčne ugodnosti za avdiovizualno produkcijo so urejene tudi v 
uredbi (règlement) velikega vojvode iz leta 200717 (spletna stran Nacionalnega sklada, 
spletna stran luksemburške zakonodaje - legilux). 

Nacionalni sklad je institucija javnega prava, ima pravno osebnost in uživa finančno ter 
upravno avtonomijo pod nadzorom (tutelle) ministra, pristojnega za področje avdiovizualnega 
sektorja in kulture. Sedež sklada je v Luksemburgu, lahko pa se preseli v kakšen drug kraj v 
Velikem vojvodstvu Luksemburg na podlagi uredbe velikega vojvode. Naloge sklada po 
zakonu so med drugim tudi spodbujanje razvoja avdiovizualnega sektorja v Luksemburgu, 
odločanje o selektivnem dodeljevanju finančne pomoči avdiovizualni proizvodnji, nadzor nad 
porabo sredstev za avdiovizualne projekte in zagotavljanje zakonitosti izvedbe avdiovizualnih 
projektov, zagotavljanje statistike o avdiovizualnem sektorju ter sodelovanje s pristojnim 
ministrstvom (spletna stran luksemburške zakonodaje - legilux). 

2.4.2 Sestava organov

Nacionalni sklad vodi upravni svet sklada (Le Conseil d'administration du Fonds), ki ima 
osem članov. Člane upravnega sveta imenuje in razrešuje veliki vojvoda z odlokom (arrêté) 
za dobo petih let, lahko pa so ponovno imenovani. Člane predlagajo državne institucije, 
predvsem ministrstva: ministrstvo pristojno za avdiovizualno področje (enega člana), za 
finance (enega člana), za proračun (enega člana), za gospodarstvo (enega člana), za kulturo 
(dva člana); pa tudi davčna uprava (L’Administration des contributions directes) (enega 

  
15 Loi du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
16 Loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant 
un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel.
17 Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la 
loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats 
d’investissement audiovisuel.
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člana); predstavnika Nacionalnega avdiovizualnega centra (enega člana) v upravni svet pa 
predlaga vlada izmed oseb, ki imajo prepoznane kompetence na področju filma in televizije. 
Iz poročila o delu Nacionalnega sklada za leto 2008 je razvidno, da v praksi ni nujno, da 
ministrstva imenujejo člane upravnega sveta le izmed funkcionarjev oziroma zaposlenih na 
ministrstvih. Tako je poleg predstavnika Nacionalnega avdiovizualnega centra član upravnega 
sveta Nacionalnega sklada tudi neodvisni strokovnjak in tudi predstavnik nacionalnega arhiva 
(spletna stran Nacionalnega sklada, spletna stran luksemburške zakonodaje - legilux).

2.4.3 Sofinanciranje avdiovizualnih projektov

Nacionalni sklad ponuja dve različni obliki podpornih mehanizmov. Prva zagotavlja 
(selektivno) podporo delu proizvodnih stroškov, ki nastajajo pri avdiovizualni produkciji na 
področju Evropske unije in posebej na ozemlju Luksemburga. Druga oblika pomeni 
sofinanciranje v obliki posojila za avdiovizualni projekt, ki se odplača iz končnega proizvoda 
(filma) (spletna stran Nacionalnega sklada). 

Kolikšen je delež sofinanciranja Nacionalnega sklada v strukturi stroškov celotne 
avdiovizualne produkcije oziroma posameznega avdiovizualnega projekta, iz razpoložljivih 
virov sicer ni razvidno. V poročilu sklada za leto 2008 pa je navedeno, da je Nacionalni sklad 
imel v tem letu proračun v višini 6,5 milijonov evrov in je obravnaval 51 vlog ter sofinanciral 
35 projektov, od tega 23 projektov s področja avdiovizualne produkcije v višini 5,7 milijonov 
evrov. Najnižji znesek sofinanciranja s strani Nacionalnega sklada (t.i. selektivna podpora) je 
znašal 28.000 evrov, najvišji pa 970.000 evrov, povprečen znesek je znašal 249.000 evrov. 
Sofinanciranje je bilo večje (po absolutnem znesku) pri dolgometražni produkciji kot pri 
kratkometražni in dokumentarni produkciji (spletna stran Nacionalnega sklada). 

Poleg navedenih podpornih mehanizmov je avdiovizualnim proizvajalcem (tudi tujim18) na 
voljo davčno ugoden režim preko davčnih olajšav v obliki t.i. "avdiovizualnih investicijskih 
certifikatov", ki zmanjšujejo obdavčljivo osnovo (dohodek) avdiovizualnih družb. 
Avdiovizualna dela morajo pri tem zadostiti naslednjim kriterijem: 

- avdiovizualno delo mora biti končano, 
- glavni upravičenec mora biti gospodarski subjekt, 
- avdiovizualno delo mora biti načeloma narejeno na ozemlju Luksemburga,19

- avdiovizualno delo mora imeti verjetno možnost povrnitve investicije,
- avdiovizualno delo mora prispevati k razvoju avdiovizualne produkcije v 

Luksemburgu. 
(spletna stran Nacionalnega sklada, spletna stran luksemburške zakonodaje - legilux).

2.4.4 Drugi viri financiranja

Zakon iz leta 1998 v 14. členu določa poleg rednih in izrednih proračunskih virov še 
naslednje možne vire financiranja Nacionalnega sklada:

- prihodek iz naslova storitev Nacionalnega sklada,
- odplačila iz naslova danih selektivnih kreditov,

  
18 Mednarodna koprodukcija je tudi iz tega razloga precej prisotna v tej državi. Luksemburg je zato privlačna 
destinacija za koprodukcijske projekte.
19 Po letu 2007 to ni več pogoj, ampak za izpolnjevanje pogojev ugodnega davčnega režima zadostuje, da so bili 
pri produkciji avdiovizualnega dela luksemburški državljani na plačilni listi. 
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- donacije in volila v denarju in naravi (Spletna stran luksemburške zakonodaje -
legilux).

2.4.5 Nadzor nad porabo sredstev

Nadzor nad porabo sredstev za avdiovizualne projekte in zagotavljanje zakonitosti izvedbe 
avdiovizualnih projektov opravlja Nacionalni sklad. Nacionalni sklad mora upravnemu svetu 
predložiti zaključni račun skupaj s poročilom revizorja (ki mu lahko upravni svet naloži še 
opravljanje posebnih revizij) in osnutkom finančnega načrta za naslednje leto. Upravni svet 
potrdi zaključni račun in ga pošlje vladi. Vlada sprejme razrešnico upravnemu svetu, 
zaključni račun Nacionalnega sklada pa se objavi (spletna stran luksemburške zakonodaje -
legilux).

2.4.6 Opredelitev primernosti projektov za sofinanciranje

V zakonu o reorganizaciji kulturnih institucij v državi iz leta 200420 je v 19., 20. in 21. členu 
opredeljeno poslanstvo Nacionalnega avdiovizualnega centra (Centre national de 
l'audiovisuel). V zakonu o Nacionalnem skladu za podporo avdiovizualni produkciji pa je 
izrecno navedeno (4. člen), da sklad ne financira avdiovizualne produkcije s področja 
pornografije, del, ki spodbujajo nasilje in rasno nestrpnost ter zagovarjajo zločine proti 
človečnosti, in druge avdiovizualne produkcije, ki so v nasprotju za javnim redom in moralo. 
Prav tako se ne spodbuja avdiovizualne produkcije, ki je namenjena ali uporabljena za 
oglaševanje, s področja informativne dejavnosti, razprav o aktualnih temah in športnih 
programov (spletna stran luksemburške zakonodaje - legilux).

2.5 Nemčija

2.5.1 Osrednja institucija in njena organizacijska oblika 

Osrednja ustanova za financiranje filma v Nemčiji je Zavod FFA (Filmförderungsanstalt, 
German Federal Film Board), ki deluje kot zvezna neprofitna ustanova javnega prava 
(Bundesanstalt des öffentlichen Rechts). Zavod FFA je bil ustanovljen leta 1968 na osnovi 
Zakona o ukrepih za spodbujanje nemškega filma  (Filmförderungsgesetz - FFG) ter trenutno 
deluje na osnovi sprememb navedenega zakona, ki veljajo od 1. januarja 2009 (povzeto po 
spletnih straneh Filmförderungsanstalt - FFA). 

2.5.2 Sestava organov

Zavod FFA vodi en član upravnega odbora (Vorstand). O osnovnih vprašanjih na področju 
delovanja FFA odloča upravni svet (Verwaltungsrat), ki ima 33 članov. Člane za obdobje 5 
let imenujejo:

- spodnji in zgornji dom nemškega parlamenta (Bundestag, Bundesrat),
- najvišji zvezni organ pristojen za kulturo in medije, 
- poklicna združenja filmske in video industrije, javnih in zasebnih TV postaj ter
- sindikati in verske organizacije. 

  
20 Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.
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Predsedstvo (Präsidium), ki ga sestavlja 9 članov upravnega sveta, nadzira delovanje 
upravnega odbora (povzeto po spletnih straneh Filmförderungsanstalt - FFA). 
 
2.5.3 Viri financiranja      

Zavod FFA razpolaga z letnim proračunom - približno 76 milijonov evrov.  
Ta sredstva pridobiva iz obvezne dajatve (Filmabgabe), ki jo plačujejo filmski in video 
distributerji. Dajatev za filmske distributerje znaša od 1,8 % do 3 % letnega prometa, za video 
distributerje pa od 1,8 % do 2,3 %. 
Javne in zasebne televizije tudi prispevajo del sredstev za financiranje filma, na osnovi 
dogovora z Zavodom FFA.  
Zavod FFA pa ne pridobiva sredstev iz naslova drugih davkov (povzeto po spletnih straneh 
Filmförderungsanstalt - FFA). 

2.5.4 Delež sofinanciranja filmskih projektov

Dolgometražni film  - pogoj za financiranje je dolžina filma z najmanj 79 minut (59 minut za 
otroške filme). Obstajata dve obliki financiranja: 

- avtomatično financiranje glede na načelo "referenc" (Referenprinzip). Producent s 
sedežem v Nemčiji je upravičen do subvencij pri produkciji novega filma, če je v 
preteklosti produciral nemški film (ali film v koprodukciji z drugo državo), ki je 
dosegel 150.000 točk  "referenc" (Referenzpunkte) v Nemčiji, v enem letu od 
prvega predvajanja. Točke "referenc" se izračunajo na osnovi komercialnega 
uspeha ter uspeha na priznanih mednarodnih festivalih oziroma pridobljenih 
nagradah. 

- Selektivno financiranje glede na "projektno" načelo (Projektprinzip).21 Zavod FFA 
lahko odobri  financiranje projektov v obliki brezobrestnega posojila, če producent 
pokaže - na osnovi scenarija, proračuna, finančnega načrta, seznama igralcev in 
ustvarjalcev filma ter tudi pogodb o distribuciji - da film lahko izboljša kakovost 
in profitabilnost nemškega filma. Posebna komisija (Vergabekommission), ki jo
sestavlja 9 članov, odloča o prijavah. Praviloma se projekti financirajo z 250.000 
evrov, oziroma do 1 milijona evrov v posameznih primerih. Producent mora 
vložiti v projekt najmanj 15 % lastnih sredstev (povzeto po spletnih straneh 
Filmförderungsanstalt - FFA).22

V preambuli Smernic o podpori filmskim projektom23 je zapisano, da podpora iz javnih 
sredstev pokriva 50% produkcije filma, v izjemnih primerih (npr. film za katerega se 
pričakuje slaba prodaja) pa do 80 %.   

Kratek film - pogoj za financiranje filma je dolžina do 15 minut (ali otroški kratki film z 
ustreznim certifikatom), oziroma dolžina med 15 in 45 minut, če je to prvi tovrstni film 
režiserja oziroma je nastal v filmski šoli.    

Zavod FFA po podobnih načelih sofinancira tudi distribucijo filma in kinematografe, video 
distribucijo in video trgovine ter tudi pisanje scenarijev (do 30.000 evrov), strokovno 

  
21 Zakon o ukrepih za spodbujanje nemškega filma (32. člen).
22 Zakon o ukrepih za spodbujanje nemškega filma (34. člen) ter Smernice o podpori filmskim projektom -
Filmförderungsanstalt, Richtlinie für die Projektfilmförderung (33. člen) navajata zahtevo po 5 % minimalni 
udeležbi lastnih sredstev. 
23 Filmförderungsanstalt, Richtlinie für die Projektfilmförderung (na osnovi 32. člena zakona).
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izobraževanje filmarjev, raziskave ter druge projekte (npr. German Films Service + 
Marketing GmbH) (povzeto po spletnih straneh Filmförderungsanstalt - FFA).    

Vladni urad Zveznega pooblaščenca za kulturo in medije (BKM)24 je drugi največji 
sofinancer filma na državni ravni. Leta 2005 je namenilo okrog 30 milijonov evrov filmski 
industriji, vključujoč filmske nagrade, kot so: najprestižnejša kulturna nagrada - Deutscher 
Filmpreis (skupna vrednost 2,9 milijonov evrov), nagrada za kratkometražni film  (Deutscher 
Kurzfilmpreis) in nagrada za filmsko distribucijo (Verleiherpreis). Zavod FFA pa skrbi za 
izvajanje filmskih projektov, ki jih podpira vladni pooblaščenec (povzeto po spletnih straneh 
Goethe-Institut).  

Poleg zvezne, se filmska industrija sofinancira tudi na deželni ravni. Tako od leta 1979 vsaka 
dežela razvija svoje programe za financiranje filma. Največji regionalni financer filma je 
Filmski sklad NRW (Filmstiftung Nordrhein-Westfalen), s proračunom v višini približno 36 
milijonov evrov. Filmski sklad je v lasti dežele, radiotelevizij (WDR, ZDF in RTL) ter 
Deželnega zavoda za medije (Landesanstalt für Medien LfM, State Broadcasting Authority).
Podobno deluje na Bavarskem filmski sklad - FilmFernsehFonds Bayern, ki je v lastništvu 
dežele, Deželnega centra za nove medije (Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLM), 
javnih radiotelevizijskih servisov (Bayerische Rundfunk, ZDF) in zasebnih TV programov 
(RTL, Pro SiebenSat 1). Bavarski filmski sklad je leta 2008 za financiranje filma na različnih 
področjih (pisanje scenarij, razvoj projekta, filmska produkcija, TV-filmska produkcija, 
prodaja in distribucija, podpora mladim filmskim ustvarjalcem ter podpora kinom) namenil 
približno 27 milijonov evro. 
Tudi drugi deželni skladi imajo podobno strukturo. Financiranje je običajno zasnovano na 
brezobrestnih posojilih, če pa film prinaša dobiček se njegov del povrne sponzorski 
organizaciji (povzeto po spletnih straneh Goethe-Institut; FFF Bayern).  

2.5.5 Nadzor nad porabo sredstev

Zakon o ukrepih za spodbujanje nemškega filma (Filmförderungsgesetz) v 13. členu določa, 
da nadzor nad delovanjem zavoda FFA izvaja Zvezni pooblaščenec za kulturo in medije 
(BKM). Pooblaščenec preverja, ali sklad deluje v skladu z zakonom ter nalaga pravilno 
delovanje v primeru kršitev zakona. V primeru, da se zavod ne drži svojih obveznosti, 
pooblaščenec lahko določi drugo pristojno ustanovo oziroma lahko sam izvaja z zakonom 
predvidene aktivnosti. 

2.6 Poljska

2.6.1 Osrednja institucija in njena organizacijska oblika 

Osrednja organizacija za podporo filmski industriji na Poljskem je Poljski filmski inštitut 
(Polski instytut sztuki filmowej), ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o kinematografiji s 
30. junija leta 2005 (zakon). Za podporo filmski produkciji pa je kot pravna podlaga 
pomembna tudi uredba Ministrstva za kulturo iz 27 oktobra 2005 o sofinanciranju 
kinematografskih podjetij s strani Poljskega filmskega instituta (spletna stran Poljskega 
filmskega inštituta, Zakon o kinematografiji).

  
24 Beauftragter der Bundesregierung für Kultur un Medien. 
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Naloge inštituta so: 
- ustvarjanje pogojev za razvoj poljske filmske produkcije in mednarodnega 

sodelovanja (koprodukcije), 
- podpora razvoju vseh vrst poljske filmske ustvarjalnosti, posebno za umetniške 

filme, vključno razvoju filmskih projektov in njihovi distribuciji,
- podpora aktivnostim, ki so namenjene ustvarjanju pogojev za splošen dostop do 

poljske, evropske in svetovne kulturne dediščine na področju umetniškega filma,
- podpora filmskim prvencem in umetniškemu razvoju mladih filmskih ustvarjalcev,
- mednarodna promocija poljskega filma,
- subvencioniranje podjetij pri razvijanju filmskih projektov, pri filmski produkciji, 

distribuciji in širjenju filmov in zagotavljanje pomoči in strokovnih storitev 
organom javne uprave,

- podpora hranjenju filmskega arhiva,
- podpora razvoju neodvisnega poljskega filmskega ustvarjanja in produkciji, 

posebno pri majhnih in srednje velikih podjetjih, ki delujejo v kinematografskem 
sektorju (spletna stran Poljskega filmskega inštituta).

Z letom 2007 so se začeli ustanavljati tudi regionalni filmski skladi, do konca leta 2008 je bilo 
ustanovljeno osem takšnih skladov. Večina regionalnih skladov uporablja načelo 
konkurenčnosti za selekcioniranje projektov. Osnovni kriterij za to pa je ustvarjanje povezave 
med mestom ali regijo in tematiko posameznega filma, kar pomeni snemanje v lokalnem 
okolju ob sodelovanju lokalnega prebivalstva in poslovnega okolja (spletna stran Poljskega 
filmskega inštituta).

Na podlagi 7. člena Zakona o kinematografiji je inštitut pravna oseba v državni lasti s 
sedežem v Varšavi, 9. člen navedenega zakona pa določa, da inštitut upravlja svoja sredstva 
neodvisno (v okviru obsega razpoložljivih sredstev) z upoštevanjem načel učinkovite porabe. 
Inštitut (9. člen navedenega zakona) ne sme opravljati gospodarske dejavnosti.

2.6.2 Sestava organov

Zakon o kinematografiji v 12. členu določa, da sta organa Poljskega filmskega inštituta 
direktor inštituta in svet inštituta. 
Člane sveta imenuje in razrešuje minister za kulturo in naravno dediščino (v nadaljnjem 
besedilu minister) za dobo treh let. Poljski filmski inštitut ima na podlagi 15. člena 
navedenega zakona 11 članov, od tega:

- tri predstavnike filmskih avtorjev,
- enega predstavnika filmskih producentov,
- enega člana, ki ga predlagajo sindikati, ki delujejo na področju kinematografske 

industrije,
- pet članov predlagajo predstavniki s področij kinematografov, distributerjev, 

televizijski servisi, operaterjev kabelske televizije in digitalnih platform,
- enega člana, ki zastopa ministra.

Svet določa smernice delovanja inštituta in daje mnenje na letne načrte aktivnosti inštituta in 
letna poročila, tako vsebinska kot tudi finančna. 

Minister je imenoval sedanje člane sveta septembra 2008. Iz sestave sveta je razvidno, da ima 
svet inštituta predsednika, podpredsednika in sekretarja. Predsednika sveta na podlagi zakona 
izvoli (in razreši) svet inštituta s tajnim glasovanjem z navadno večino glasov. Predsednik 
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sveta je odgovoren za organizacijo dela sveta in je lahko ponovno izvoljen. Člani sveta za 
svojo funkcijo ne dobivajo nobenih nadomestil za opravljanje svoje funkcije (spletna stran 
Poljskega filmskega inštituta, Zakon o kinematografiji).

Direktor inštituta je imenovan na podlagi razpisa. Razpisno komisijo imenuje minister izmed 
kandidatov, ki jih predlaga "filmski milje" vključno z avtorji in producenti filmov ter sindikati, 
ki delujejo v kinematografski industriji. Direktor je imenovan za dobo pet let in je lahko le še 
enkrat ponovno imenovan. Predčasno ga lahko razreši minister v primerih, ki so navedeni v 
14. členu zakona (kršenje zakona, bolezen, kazenski pregon, nesprejetje letnih finančnih 
aktov, negativno mnenje sveta k letnemu poročilu o delu inštituta) na podlagi posvetovanja s 
svetom inštituta. Direktor je odgovoren za vse aktivnosti inštituta in ga tudi zastopa. Direktor 
odloča o financiranju filmskih projektov s strani inštituta s pomočjo strokovnjakov 
(predstavnikov filmske industrije, ki jih imenuje minister za kulturo), ki ocenjujejo prošnje za 
dodelitev sredstev (spletna stran Poljskega filmskega inštituta Zakon o kinematografiji). 

Namestnik direktorja instituta za ekonomska, organizacijska in pravna vprašanja nadzira 
aktivnosti inštituta, ki se nanašajo na ekonomsko, finančno, organizacijska in pravna 
vprašanja. Namestnika direktorja imenuje in razrešuje minister na predlog direktorja (spletna 
stran Poljskega filmskega inštituta, Zakon o kinematografiji).

2.6.3 Osnovni vir financiranja in delež sofinanciranja projektov

Poljski filmski inštitut ima letni proračun 36 milijonov evrov (podatki za leto 2009) in se 
pretežno financira iz 1,5% dajatve (od cene) za televizijski program in za kinematografe ter 
programe kabelskih televizij, ki je namenjena filmu. Inštitut financira poleg filmske 
produkcije tudi filmsko promocijo, širitev filma in filmske kulture ter poklicno usposabljanje 
in filmsko distribucijo. V letu 2008 je bilo s strani inštituta za filmsko produkcijo namenjeno 
18 milijonov evrov sredstev25, v letu 2010 pa naj bi jih bilo 22 milijonov evrov. Podpirajo se 
umetniški, dokumentarni in animirani filmi. V večini primerov Poljski filmski inštitut 
zagotavlja sofinanciranje do višine 50 % (izjemoma do 90 %26), v primeru koprodukcije pa do 
35 % celotnih produkcijskih stroškov. Slednji odstotek je odvisen od deleža udeležbe poljskih 
partnerjev, direktor inštituta pa lahko ta odstotek glede na finančne možnosti inštituta tudi 
zniža. Največji znesek v mednarodni koprodukciji za sofinanciranje pa ne sme preseči 2 
milijonov PLN (približno 500.000 evrov) za evropski dolgometražni film in 1,5 milijon PLN 
(približno 375.000 evrov) za neevropski dolgometražni film. Posebnost je, da na področju 
ustvarjanja filma delujejo poleg zasebnih tudi (v manjšem deležu) organizacije, ki so (še) v 
javni lasti in enakopravno konkurirajo za podporna sredstva inštituta. Subvencije se dodeljuje 
na podlagi posebnega programa štirikrat letno. V primeru, da se projekt izkaže za 
dobičkonosnega, se mora subvencija vrniti inštitutu v celotnem znesku (spletna stran 
Poljskega filmskega inštituta). 

2.6.4 Drugi viri financiranja

Zakon (18. člen) predvideva naslednje vire podpore filmski proizvodnji:

  
25 Zakon v  23. členu (prvi odstavek) določa, da je financiranje praviloma v obliki subvencij, lahko pa tudi v 
obliki posojil ali jamstev. 
26 V 23. členu zakona (drugi odstavek) je dopuščena tudi možnost, da za filme, ki so velike umetniške vrednosti, 
a omejene komercialne vrednost, za filme, ki pomenijo avtorjev prvenec, ter za nizko proračunske filme, lahko 
podpora v obliki sofinanciranja znaša do 90% proračuna projekta.
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- subvencije, dane določenim subjektom s strani državnega proračuna s strani ministra 
iz proračunskega sklada, katerega upravljavec je ministrstvo,

- prihodki od uporabe filmov, pri katerih ima inštitut avtorske pravice,
- donacije, dediščine in volila,
- prihodke iz premoženja inštituta,
- sredstva, ki jih minister daje iz Sklada za promocijo kulture iz naslova iger na srečo,
- 1,5 % dajatve (cene) za televizije, kinematografe in kabelske televizije (osnovni vir 

opisan v prejšnji točki),
- druga sredstva. 

Inštitut lahko prejme dodatna sredstva iz državnega proračuna za svoje investicijske projekte. 
Za svoje delo mora uporabljati vire iz prve tretje in četrte alineje 18. člena zakona (glej
zgoraj).

Iz pregleda dejanskih finančnih virov inštituta za leto 2009 je razvidno, da je bila 1,5 % 
dajatev glavni vir (72,3 % prihodkov v letu 2009), poleg nje pa so bili realizirani še naslednji 
prihodki: financiranje s strani loterije (5,6 % prihodkov v letu 2009), državne subvencije (6,4 
% v letu 2009)27 ostali prihodki pa so bili finančni prihodki in prihodki od prodaje 
premoženja (spletna stran Poljskega filmskega inštituta). 

2.6.5 Nadzor nad porabo sredstev

Zakon v 10. členu določa, da delovanje inštituta nadzira minister. Odločitve, ki jih sprejme 
svet inštituta, morajo biti nemudoma posredovane ministru zaradi preučitve njihove 
skladnosti z zakonom. Minister jih v 30 dneh pregleda in lahko razveljavi del ali celotno 
odločitev sveta inštituta v primeru kršenja zakona ali nevarnosti povzročitve negativnih 
finančnih rezultatov. Minister odobri letni plan dela in letni finančni plan inštituta. Minister 
tudi imenuje registriranega revizorja za revizijo letnih računov inštituta. 

2.6.6 Državna politika na področju filmske industrije

Inštitut je (po navedbah na njihovi spletni strani) instrument državne politike na področju 
filmske industrije. Zakon v 3. členu določa, da država širi svoje pokroviteljstvo na področju 
kinematografije, ki je del nacionalne kulture in ki je posebej izražena v produkciji in 
promociji filmov, širjenju filmske kulture in v varovanju kulturne dediščine na področju 
filma. Zakon v 6. členu določa, da so naloge države na področju kinematografije varovanje 
nacionalne dediščine. Ministrske aktivnosti obsegajo zlasti:

- pripravo usmeritev za izvrševanje državne kulturne politike na področju 
kinematografije,

- zagotavljanje splošnega dostopa družbe do poljske, evropske in svetovne kulturne 
dediščine na področju filmske umetnosti,

- ustvarjanje pogojev za razvoj vseh oblik filmske ustvarjalnosti,
- podpiranje umetniškega razvoja mladih filmskih ustvarjalcev,
- podpora izobraževanju in poklicnemu izpopolnjevanju in zaščiti poklicev, povezanih s 

filmom,
- podpora in širjenje filmske kulture in delovanje v dobro razvoja družbenih prizadevanj 

na področju filma in področju pisnih del, povezanih s filmom. (spletna stran poljskega 
filmskega inštituta).

  
27 Odstotki so izračunani iz absolutnih podatkov, dostopnih  na spletni strani Poljskega filmskega instituta, ki so 
veljali na dan 10.10. 2009.
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V 4. členu Zakona o kinematografiji je podana tudi definicija filma: Film je delo nedoločene 
dolžine, vključno z dokumentarnimi ali animiranimi deli, ki vsebuje serijo zaporednih slik z 
zvokom ali brez njega, ki je narejen trajno na mediju, ki omogoča večkratno reprodukcijo in 
ustvarja vtis gibanja in skupaj oblikuje originalno celostno vsebino ... in je poleg tega, z 
izjemo dokumentarnih in animiranih del, v prvi vrsti namenjen za predvajanje na platnu 
kinematografov, kot je to urejeno v zakonodaji s področja avtorskih in podobnih pravic. 

III. ZAKLJUČEK

Osrednja institucija s področja podpore filmski produkciji na Češkem deluje kot pravna 
oseba - Državni sklad Češke republike za podporo in razvoj češke kinematografije - pod 
okriljem Ministrstva za kulturo. Sklad je ustanovljen na podlagi posebnega zakona. Člane 
najvišjega organa sklada imenuje Poslanska zbornica na predlog in po posvetovanju s 
strokovno javnostjo. Sklad največ sredstev pridobi iz naslova predvajanja filmov in 
posebnega davka na prodane karte v kinematografih. Sklad financira največ polovico 
predvidenih stroškov filmskega projekta. 

Nacionalni center za kinematografijo in animirane podobe (CNC) v Franciji je 
samostojna pravna oseba javnega prava, je finančno neodvisen, deluje pa pod nadzorom 
Ministrstva za kulturo in komunikacije. Vodi ga predsednik, ki predseduje tudi upravnemu 
svetu CNC. V upravnem svetu je 6 predstavnikov ministrstev, 3 predstavniki iz drugih 
državnih institucij ter dva člana iz vrst zaposlenih v CNC. Na sejah upravnega sveta 
sodelujeta tudi finančni nadzornik in oseba, pristojna za revizijo, ki pa imata posvetovalno 
vlogo. Na sejah pa so lahko prisotni tudi posamezni uslužbenci CNC in tudi druge osebe. 
Povprečna podpora za posamezen film je v letu 2009 znašala povprečno 9,57 % stroškov 
filmske produkcije. Uporabljajo tudi ukrepe davčne politike in dajanje poroštev za bančne 
kredite za filmsko produkcijo, viri  financiranja CNC pa so še: sredstva iz naslova kazni, ki jih 
izreka CNC, sredstva iz naslova odplačila kreditov, prihodki od upravljanja in prodaje 
premičnega in nepremičnega premoženja CNC, dotacije in volila ter prihodki iz naslova 
mecenstva in sponzorstva. CNC (njegovo osebje) je odgovoren za izvajanje nadzora, razen v 
delu, ki se nanaša na davčne vire za delo CNC, CNC tudi izreka kazni za kršitve. Zakonodaja 
s področja kinematografije ima za svoj cilj promocijo neodvisnosti nacionalne 
kinematografije, promocija francoske kulture v tujini je tudi del francoske zunanje politike. 

Pod okriljem vladnega resorja pristojnega za kulturo deluje tudi Irski filmski svet. Svet je 
ustanovljen na osnovi posebnega zakona, kot javna agencija. Člani sveta so predstavniki 
strokovne javnosti. Svet razpolaga s proračunom, ki ga vsako leto določi Poslanska zbornica. 
Delež sredstev, ki ga svet nameni za financiranje filmskega projekta, je odvisen od predvidene 
vrednosti  projekta (od 25 % do 100 %). O svojem finančnem poslovanju svet poroča 
pristojnemu ministru, Računskemu sodišču oziroma irskem parlamentu. Za financiranje filma 
na Irskem je pomembna tudi davčna ureditev, ki je naklonjena investicijam v filmsko 
industrijo. 

V Luksemburgu financira filmsko dejavnost Nacionalni sklad za podporo avdiovizualni 
produkciji. Nacionalni sklad je institucija javnega prava, ima pravno osebnost in finančno ter 
upravno avtonomijo pod nadzorom ministra za kulturo. Sklad vodi upravni svet, ki ima osem
članov. Imenuje in razrešuje jih veliki vojvoda, predlagajo pa jih predvsem ministrstva (šest 
članov), enega člana pa davčna uprava; predstavnika Nacionalnega avdiovizualnega centra 
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(enega člana) pa vlada izmed strokovnjakov. V letu 2008 je povprečen znesek sofinanciranja 
znašal 249.000 evrov. Avdiovizualnim proizvajalcem je na voljo tudi režim davčnih olajšav. 
Poleg rednih in izrednih proračunskih virov ima sklad še naslednje možne vire: prihodki iz 
naslova storitev sklada, odplačila iz naslova danih selektivnih kreditov, donacije in volila v 
denarju in naravi. Nadzor nad porabo sredstev zagotavljanje zakonitosti izvedbe projektov 
opravlja Nacionalni sklad, delo sklada pa nadzoruje njegov upravni svet in vlada. Nacionalni 
sklad ne financira produkcije s področja pornografije, del, ki spodbujajo nasilje in rasno 
nestrpnost ter zagovarjajo zločine proti človečnosti in produkcije ter krši javni red in moralo. 
Prav tako ne spodbuja del, namenjenih ali uporabljenih za oglaševanje, del s področja 
informativne dejavnosti, razprav o aktualnih temah in športnih programov.

Osrednja zvezna ustanova za financiranjem filma v Nemčiji deluje kot neprofitna ustanova 
javnega prava - Zavod FFA. Zavod je ustanovljen na podlagi posebnega zakona. Člane 
organa, ki odločajo o osnovnih vprašanjih imenuje parlament skupaj s predstavniki strokovne 
javnosti in drugih družbenih skupin. Zavod sredstva pridobiva iz prispevka, ki ga plačujejo 
filmski in video distributerji ter sredstev, ki jih vplačujejo javne in zasebne televizije. Iz 
javnih sredstev se sofinancira do 50% filmske produkcije (v izjemnih primerih 80 %). Nadzor 
nad delovanjem zavoda izvaja zvezni pooblaščenec za kulturo in medije. Sofinanciranje 
filmskih projektov poteka tudi na deželni ravni, prek skladov, ki so običajno v lastništvu 
dežele, radiotelevizij in deželnega zavoda za medije.    

Osrednja organizacija za podporo filmski industriji na Poljskem je Poljski filmski inštitut, ki 
je pravna oseba v državni lasti in upravlja svoja sredstva neodvisno ob upoštevanju načel 
učinkovite porabe. Inštitut ne sme opravljati gospodarske dejavnosti. Organa inštituta sta 
njegov direktor in svet. Direktor inštituta je imenovan na podlagi razpisa. Člane sveta (11) 
inštituta imenuje minister za kulturo: tri predstavnike filmskih avtorjev, enega predstavnika 
filmskih producentov, enega člana, ki ga predlagajo sindikati, ki delujejo na področju 
kinematografske industrije, pet članov predlagajo predstavniki s področij kinematografov, 
distributerjev, televizijski servisi, operaterjev kabelske televizije in digitalnih platform ter 
enega člana, ki zastopa ministra. Poljski filmski inštitut zagotavlja sofinanciranje do višine 50 
% (izjemoma do 90 %), v primeru koprodukcije pa do 35 % celotnih produkcijskih stroškov, 
direktor inštituta pa lahko ta odstotek glede na finančne možnosti inštituta tudi zniža. Največji 
znesek v mednarodni koprodukciji za sofinanciranje pa ne sme preseči predpisanih zneskov 
za evropski in neevropski dolgometražni film. Delovanje inštituta nadzira minister za kulturo. 
Inštitut je instrument državne politike na področju filmske industrije. V 4. členu zakona o 
kinematografiji je podana tudi definicija filma.

Pripravila:
mag Andrej Eror
mag. Igor Zobavnik
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