SAPA
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRODUCENTOV V AUDIOVÍZII
Zásady, spôsob a kritériá podávania a hodnotenia žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov z programu SAPAID
Predmetné zásady, spôsob a kritériá sa týkajú:
I.

podprogramu 1. : Adresná – automatická podpora

II. podprogramu 2. : Adresná – selektívna podpora

I.

Automatická podpora

1.

Automatická podpora sa riadi princípmi, ktoré umožňuje oprávnenie SAPA na výkon kolektívnej
správy práv, Stanovami SAPA, Rozdeľovacím poriadkom SAPA a vnútornými predpismi SAPA.

2.

Žiadateľ, ktorý počas uplynulého trojročného obdobia predložil aspoň jeden raz „Hlásenie
k prerozdeleniu a distribúcii odmien a náhrad odmien“ (za audiovizuálne diela šírené v rokoch
2018, 2017 a 2016), môže písomne požiadať o vyplatenie finančnej pomoci vo výške 50% z ročnej
priemernej sumy1 získaných odmien a náhrad odmien. Pomoc bude automaticky vyplatená
formou zálohy, ktorá bude zúčtovateľná oproti odmenám a náhradám odmien v budúcom období.

3.

Žiadateľ, ktorý doposiaľ nepredložil SAPA žiadne „Hlásenie k prerozdeleniu a distribúcii odmien
a náhrad odmien“, predloží toto hlásenie v roku 2020 za rok 2019 a/alebo 2018, a/alebo 2017. Na
základe predloženého hlásenia a podľa Vyúčtovacieho poriadku SAPA sa žiadateľovi vypočítajú
odmeny a náhrady odmien za obdobie, ktoré je predmetom hlásenia. Následne sa žiadateľovi
vypočíta aj suma finančnej pomoci, ktorá bude vyplatená rovnako ako podľa bodu 2.

II.

Adresná selektívna podpora

1.

O žiadostiach na selektívnu podporu bude rozhodovať trojčlenná odborná komisia zložená zo
zástupcu Audiovizuálneho fondu, Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a Slovenského
filmového ústavu. Členov odbornej komisie vymenuje Výbor SAPA.

2.

Selektívna podpora sa poskytuje adresne a na základe žiadosti v zameraní na tieto oblasti:
a) pomoc žiadateľovi vo finančnej núdzi,
b) podpora riešení pre alternatívnu výrobu a šírenie audiovizuálnych diel,
c) podpora uvedenia nového audiovizuálneho diela v online distribúcii.

3.

Žiadateľ, ktorý sa ocitol vo finančnej núdzi, môže požiadať o vyplatenie selektívnej podpory na
základe vyplnenej žiadosti podľa vzorového formuláru č. 2a.

4.

Kritériá hodnotenia žiadostí o pomoc vo finančnej núdzi:
4.1.

Žiadateľ musí byť majoritným výrobcom aspoň jedného slovenského audiovizuálneho diela2
s kultúrnymi a umeleckými hodnotami, ktoré bolo distribuované na území Slovenskej

1

Priemerná suma sa vypočíta ako aritmetický priemer z tých rokov, za ktoré žiadateľ podal hlásenie a dostal aj skutočne
vyplatené odmeny a náhrady odmien. Ak podal hlásenie iba za jeden rok, priemer sa neuplatňuje a výška pomoci je 50 %
odmien a náhrad odmien tohto roka. Ak podal hlásenie za dva roky, priemer sa vypočíta z dvoch rokov. Ak podal hlásenie za
tri roky, priemer sa vypočíta z troch rokov.
2

§ 2 ods. 13 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

republiky v kinách, a/alebo televíznym vysielaním. Splnenie tejto podmienky žiadateľ
preukazuje zoznamom slovenských audiovizuálnych diel, ktorých je výrobcom. Kultúrnu a
umeleckú hodnotu diela posudzuje odborná komisia s prihliadnutím na získanú podporu
diela z Audiovizuálneho fondu alebo z iného národného alebo nadnárodného európskeho
verejného finančného zdroja.
4.2.

Žiadateľ musí formou čestného vyhlásenia deklarovať, že pred 11.3.2020 začal výrobu
slovenského audiovizuálneho diela, ktorého realizáciu musel dočasne prerušiť alebo odložiť
v dôsledku všeobecných opatrení prijatých príslušnými štátnymi orgánmi Slovenskej
republiky na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19.

4.3.

Žiadateľ musí preukázať, že projekt podľa bodu 4.2 bol podporený Audiovizuálnym fondom
alebo sa realizuje v koprodukcii s televíznym vysielateľom v Slovenskej republike, alebo
získal podporu zahraničného verejného fondu.

4.4.

Žiadateľ musí preukázať, že pred 11.3.2020 zamestnával najmenej jedného zamestnanca na
pracovnú zmluvu alebo na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce. Splnenie tejto podmienky žiadateľ
preukazuje kópiou prihlášky zamestnanca do Sociálnej poisťovne alebo iným relevantným
dokladom.

4.5.

Obchodný obrat (zaúčtované výnosy) žiadateľa za obdobie od 15.3.2020 do 30.4.2020
neprekročili sumu 7 500,- EUR. Fyzické osoby používajúce jednoduché účtovníctvo uvedú
finančné prostriedky, ktoré prijali na účet alebo v hotovosti v predmetnom období.
Právnické osoby uvedú zaúčtované Výnosy–Tržby - za poskytnuté služby a predaj výrobkov,
tovarov v predmetnom období. Pravdivosť údajov potvrdia Čestným prehlásením.

5.

Žiadateľ o podporu na realizáciu vývojových a vzdelávacích projektov s kultúrnymi ambíciami
a hodnotami, ktoré prinášajú riešenia alternatívnych možností výroby a šírenia slovenských
audiovizuálnych diel v období trvania pandémie COVID-19 alebo aj po jej skončení, môže požiadať
o poskytnutie takejto podpory na vyplnenom formulári č. 2b) vrátane povinných príloh.

6.

Žiadateľ o podporu marketingovej, propagačnej a distribučnej kampane v súvislosti s uvedením
nového slovenského majoritného audiovizuálneho diela v online distribúcii, môže požiadať
o poskytnutie takejto podpory na vyplnenom formulári č. 2.c) vrátane povinných príloh.

7.

Žiadosti sa podávajú v tlačenej alebo elektronickej forme a musia byť doručené poštou, osobne
alebo elektronickou poštou na sekretariát SAPA – korešpondenčná adresa Mliekarenská 11,
Bratislava 821 09, e-mail: sapa@slovakproducers.com, telefónne číslo 02/2090 2648.

8.

Žiadosti o pomoc vo finančnej núdzi musia byť doručené v období od 20.5.2020 do 30.5.2020.
Žiadosti o podporu projektov podľa bodov 5 alebo 6 musia byť doručené v období od 20.5.2020
do 20.6.2020.

9.

V prípade pozitívneho odporúčania odbornej komisie a rozhodnutia Výboru SAPA bude žiadateľovi
podpora vyplatená na základe zmluvy, najneskôr do 30.6.2020.

10. Tieto zásady schválil Výbor SAPA dňa 15.5.2020. Zásady sú platné a účinné dňom schválenia.
Zásady zverejní SAPA na svojom webovom sídle www.slovakproducers.com.

V Bratislave 15. mája 2020

Marian Urban, v. r.
Prezident SAPA
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