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Čo je A.L.I.C.E. 

A.L.I.C.E. (Animačná liga za zvýšenie spolupráce v Európe) je európsky projekt 
medziregionálnej spolupráce zameraný na sektor animácie. 

Šesť partnerov  projektu A.L.I.C.E.: WALLIMAGE – Valónsko (BE) -, PICTANOVO 
-Haut-de-France (FR), PROA – Catalunya (ESP), REGIÓN PUGLIA – Región Apúlia 
(IT), MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY – Bratislavský kraj (SK) a  
RZESZOWSKÁ AGENTÚRA REGIONÁLNEHO ROZVOJA (RARR) – Rzeszow (POL), 
zisťuje, analyzuje a spoločne sa delí o ťažkosti a prekážky, s ktorými sa stretáva 
sektor animácie, pričom do dialógu zapája odborníkov, zástupcov sektora a 
orgánov s cieľom predložiť súbor riešení a zlepšení vychádzajúcich z výmeny 
skúseností, zisťovania osvedčených postupov a v konečnom dôsledku z 
medziregionálnej spolupráce.  

• A.L.I.C.E. zviditeľňuje sektor animácie v Európe. 

• A.L.I.C.E. spája aktérov sektora animácie na daných územiach. 

• A.L.I.C.E. je priestor na dialóg, výmenu skúseností a vytváranie 
inovatívnych riešení pre sektor animácie. 

Ciele A.L.I.C.E. 

• Podporovať rast európskych MSP v oblasti animácie so zameraním na 
zlepšovanie politík týkajúcich sa tohto sektora.  

o Uľahčenie koprodukcií.  

o Zlepšenie prístupu k financiám.  

o Zvyšovanie ich konkurencieschopnosti na medzinárodnom 
trhu.  

• Zlepšiť odbornú prípravu a udržať si talenty v sektore animácie v Európe. 
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Trvanie A.L.I.C.E. 

• Fáza I: od 1. augusta 2019 do 31. júla 2021  
Počas tejto fázy sa na základe výmene skúseností, štúdií a dialógu medzi 
partnermi A.L.I.C.E. vypracuje akčný plán, ktorého výsledkom bude súbor 
návrhov zameraných na riešenie zistených problémov.  

• Fáza II: od 1. augusta 2021 do 31. júla 2022  
V tejto fáze sa realizuje akčný plán: vypracuje sa správa, ktorá bude 
hodnotiť úspešnosť (alebo neúspešnosť) prechodu od teórie k praxi 
návrhov vypracovaných vo fáze I. 

Partneri A.L.I.C.E. 

WALLIMAGE  
Hlavný partner  
Mons, Valónsko, Belgicko 

Spoločnosť, ktorá je v úplnom vlastníctve valónskej vlády,  bola 
založená v roku 2001 s cieľom podporiť rozvoj a udržateľnosť 
regionálneho audiovizuálneho priemyslu. Wallimage je valónsky 
investičný fond na financovanie audiovizuálneho priemyslu 
prostredníctvom selektívnej pomoci a pomoci pri koprodukcii. 

Pomoc sa poskytuje na tvorbu fantazijných, dokumentárnych, 
animovaných filmov a nových formátov nie len pre televíziu, ale aj 
kiná. Okrem toho tiež poskytuje f inančnú pomoc pre 
audiovizuálne spoločnosti. 

Wallimage pôsobí aj ako analytická a poradenská spoločnosť, 
ktorá sa finančne podieľa na produkciách, ktoré si na danom 
území vyžadujú značné výdavky. Zároveň je orgánom, ktorý 
poskytuje informácie o daňových stimuloch a koordinuje 
natáčanie na danom území. 

www.wallimage.be 
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PICTANOVO  
Partner 2  
Lille, Haut-de-France, Francúzsko 

E Verejnoprávny subjekt, ktorý v spolupráci s CNC spravuje osem 
audiovizuálnych fondov (písanie, vývoj a výroba). Financuje diela 
pre kinematografiu a televíziu – dokumentárne, animované a 
fantazijné filmy – ale aj videohry a nové formáty. 

Pôsobí tiež ako filmová komisia s rozsiahlymi databázami 
profesionálov, spoločností alebo lokalít a poradenskú činnosť a 
kontinuálne vzdelávanie.  

www.pictanovo.com 

PROA  
Partner 3  
Barcelona, Katalánsko, Španielsko 

Jediným súkromným subjektom v projekte A.L.I.C.E. je PROA, 
celonárodná Združenie audiovizuálnych producentov so sídlom v 
Barcelone.. 

Bola založená v roku 2008 a v súčasnosti má 7 združených 
asociácií a celkovo viac ako 200 partnerov zo spoločností, medzi 
ktorými sú spoločnosti vyrábajúce zábavné televízne programy, 
dokumentárne f ilmy, fantazijné f ilmy, animované f ilmy a 
videohry. 

Federácia pôsobí ako strategický zástupca pri ochrane záujmov 
audiovizuálneho sektoru na národnej a medzinárodnej úrovni a 
pracuje na budovaní udržateľného audiovizuálneho ekosystému, 
ktorý zlepšuje podmienky jej partnerov, vytvára priestor pre 
dostupné informácie a odbornú prípravu.   
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ProAnimats, profesionálne združenie producentov animovaných 
f ilmov s približne dvadsiatimi pridruženými produkčnými 
spoločnosťami, je členom združenia PROA a aktívne sa 
zúčastňuje na činnosti ďalších organizácií, ako sú DIBOOS 
(Španielske združenie animovaných filmov) a ANIMATION in 
EUROPE, Európske združenie asociácií nezávislých producentov 
animovaného filmu, ktorá združuje dvadsaťdva organizácií z 
pätnástich európskych krajín. 

www.proafed.com 

REGIÓN APÚLIA 
Partner 4  
Bari, Región Apúlia, Taliansko 

Regionálna vláda Apúlie (Dipartimento Turismo, Economia della 
Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia) 
prostredníctvom nadácie Puglia Film Commission Foundation 
poskytuje finančnú podporu vo všetkých fázach audiovizuálnych 
projektov (celovečerné filmy, krátkometrážne filmy, seriály a 
televízne relácie a dokumentárne f ilmy). ), od hľadania 
koproducentov – prostredníctvom Filmového fóra Apúlia, až po 
produkciu – prostredníctvom Filmového fondu Apúlia a jeho 
hotovostnej zľavy – a následnú propagácie diel. 

www.apuliafilmcommission.it 

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Partner 5 
Bratislava, Slovenská republika  

El Ministerio de Cultura Eslovaco ha desarrollado una intensa 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyvinulo intenzívnu 
činnosť pri navrhovaní stratégie rozvoja kultúrneho priemyslu 
prostredníctvom Slovenských audiovizuálnych fondov (ktoré majú 
osobitný program na podporu animovaných filmov) alebo 
vytvorením Fondu na podporu umenia, subjektu, ktorý podporuje  
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sektor videohier a ktorý ministerstvo riadi v prvom rade 
prostredníctvom  rezortu pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu a v druhom rade prostredníctvom rezortu pre médiá, 
audiovizuálnu tvorbu a autorské práva. 

Slovenská verejnoprávna televízia (RTVS) navyše významne 
investovala ako koproducent do animovaného obsahu pre deti.  

Vďaka všetkým týmto opatreniam sa slovenský animačný 
priemysel posilnil a teraz čelí novým výzvam: podpora koprodukcií 
so západnou Európou, objavenie nových distribučných modelov 
pre animovaný obsah a vytvorenie prostriedkov podpory 
verejných a súkromných investícií do animačného priemyslu.  

www.culture.gov.sk 

RZESZOWSKÁ AGENTÚRA REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
(RARR)  
Partner 6  
Rzeszow, Poľsko  

Cieľom RARR je podpora rozvoja Podkarpatského vojvodstva. V 
súčasnosti je jedným z najdôležitejších aktérov na regionálnej 
sociálnej a hospodárskej scéne a zameriava svoje činnosti v rámci 
národných a európskych sietí spolupráce. 

Pre tento región, ktorý má dva verejné zdroje financovania 
audiovizuálnej tvorby (národný, prostredníctvom Poľského 
filmového fondu, ktorý tiež sprostredkúva 30 % hotovostnú zľavu 
pre poľskú produkciu, koprodukcie a služby, a regionálny 
prostredníctvom Podkarpatskej filmovej komisie) je prioritou 
podpora konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v 
regióne, podpora vytvárania animačných štúdií, podpora rozvoja 
audiovizuálnych zoskupení a stimulácia programov odbornej 
prípravy a rekvalifikácie regionálnych talentov.   

www.rarr.rzeszow.pl 
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Ako A.L.I.C.E. funguje 

Medziteritoriálny dialóg pozostáva zo štyroch pracovných skupín (WG), ktoré 
vedie alebo spoluvedie jeden alebo viacero partnerov projektu: 

• FINANCIAL & LEGAL (F&L WG). Pod spoločným vedením fondov 
Pictanovo a Wallimage. 
Jej cieľom je preskúmať právny a regulačný rámec európskych 
koprodukcií a navrhnúť vytvorenie nových systémov verejného 
financovania alebo úpravu existujúcich systémov s cieľom uľahčiť 
spoluprácu a prístup k financovaniu pre MSP v rámci medzinárodných 
koprodukcie.  

• ENTREPRENEURSHIP & TRAINING (E&T WG). Vedená regiónom Apúlie. 
Zameriava sa na vytvorenie inovatívnych a inkluzívnych programov 
podpory podnikania prostredníctvom spolupráce medzi verejným a 
súkromným sektorom vrátane inovatívnych programov odbornej prípravy, 
ktoré sa môžu realizovať v partnerských regiónoch.  

• PROMOTION & AUDIENCES WG (P&A WG). Pod spoločným vedením 
Ministerstva kultúry SR a PROA. 
Táto pracovná skupina skúma najnovšie metódy používané na distribúciu 
a propagáciu obsahu a identifikuje oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. 

• CLUSTER / SMART SPECIALIZATION WG (C/SS WG) . Vedená 
Rzeszowskou agentúrou regionálneho rozvoja. 
Skúma, ako klastrové stratégie a “inteligentná špecializácia” pristupujú k 
hodnotovému reťazcu digitálnej animácie. 

Okrem zasadnutí a zistení jednotlivých pracovných skupín, PROA s podporou 
Ministerstva kultúry SR navrhlo vytvorenie MODELU PRE ANALÝZU HODNOTOVÉHO 
REŤAZCA  SEKTORA ANIMÁCIE, ktorý uľahčí vytvorenie spoločnej metodiky pre 
skúmanie tohto sektora  a súčasne harmonizuje hlavné ukazovatele a premenné, 
ktoré treba zohľadniť na: 

• získanie kompletného prehľadu o sektore na akomkoľvek území,  

• umožnenie porovnateľnosti údajov, 

• uľahčenie identifikácie článkov v hodnotovom reťazci animácie, ktoré je 
potrebné posilniť na každom území, 

• pomoc pri plánovaní rastu ekosystému sektoru animácie pomocou 
organickej a udržateľnej stratégie. 
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Dôvod realizácie tejto štúdie 

Animačný priemysel je odolný, zanietený, internacionalizovaný sektor, ktorý 
vytvára kvalifikované,  stabilné pracovné miesta vhodné pre mladých, víta 
rozmanitosť a môže byť lídrom digitálnej avantgardy. Zároveň predstavuje 
delokalizovaný, flexibilný priemysel, ktorý vytvára doplnkové činnosti založené 
na IP, nehmotnom majetku územia, vo forme crossmediálnych produktov a 
licencií. 

Animované filmy pre deti sú tiež formou zábavného vzdelávania, sú tvorcami 
odkazov, ktoré pomáhajú vymedziť víziu sveta v detstve. 

Animačný priemysel je oveľa dôležitejší a strategickejší sektor, než sa doteraz 
predpokladalo, a v súčasnosti je považovaný za audiovizuálny sektor s 
najväčšou prognózou rastu, ktorý môže územiu poskytnúť obrovský prínos v 
oblasti hospodárstva, zamestnanosti, kultúry, vzdelávania a technológií. 

V septembri 2017 predstavila Creative Europe Media svoj ANIMAČNÝ PLÁN PRE 
EURÓPU, ktorého odporúčania a návrhy vychádzajú na jednej strane z dialógu 
Európskej komisie s rôznymi aktérmi v tomto sektore, a na druhej strane z 
informácií obsiahnutých v doteraz najúplnejšej a najaktuálnejšej správe o 
európskom animačnom priemysle, v publikácii Európskeho audiovizuálneho 
observatória z roku 2015 “Mapovanie animačného priemyslu v Európe”. 

ANIMAČNÝ PLÁN PRE EURÓPU zdôraznil rastový potenciál sektora animácie, 
ktorý je flexibilný a  je priekopníkom v prijímaní inovatívnych, technologických a 
umeleckých riešení a v testovaní nových obchodných modelov, ako aj 
univerzálnosť animovaných audiovizuálnych diel, ktoré si dokážu nájsť 
publikum nielen v krajine výroby, ale aj v mnohých iných a osloviť rôzne vekové 
skupiny. 

Dokument však venoval pozornosť aj niektorým zo svojich slabých stránok, ako 
napríklad jeho oveľa dlhší výrobný cyklus: animácia, v porovnaní s prácou so 
skutočným obrazom, vyžaduje viac času a peňazí, a návratnosť investícií môže 
potom trvať až desať rokov - vrátane obdobia vývoja projektu - v prípade funkcie 
kinematografické filmy. Prístup k primeranému financovaniu spoločností a 
audiovizuálna práca z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska sa 
preto pre sektor stáva zásadnou výzvou. 
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Ďalším riešeným aspektom je tradičný závislosť animačného sektoru, pokiaľ ide 
o jeho financovanie, od tradičných lineárnych televízií (verejné a súkromné), 
ktoré v súčasnosti čelia rastúcej konkurencii nových agentov (platformy VOD a 
zdieľanie videí) a sú vystavení veľkému rozpočtovému tlaku, ktorý si na jednej 
strane vyžaduje urgentné prispôsobenie sa novým digitálnym modelom 
audiovizuálnej spotreby a na druhej strane, harmonizovanie povinnosti 
všetkých poskytovateľov audiovizuálnych komunikačných služieb (lineárnych aj 
nelineárnych) zameraných na európske publikum, pokiaľ ide o investície 
očakávané v európskych prácach, akými sú európske obsahové kvóty v 
programoch a katalógoch. 

Na druhej strane museli prispôsobiť aj tvorcovia animovaného audiovizuálneho 
obsahu zmeny v modeloch spotreby používateľov - ktorí menia trendy vo 
formátoch a konzumovaní obsahu - a obchodných modeloch navrhovaných 
OTT, ktoré všeobecne znamenajú pre nezávislých producentov väčšie ťažkosti 
pri uchovaní IP. 

Výzvy, ktorým čelí európsky animačný sektor, uvedených v ANIMAČNOM PLÁNE boli:  

• udržanie talentu, vytvorením rámca, ktorý podporuje rast spoločností v 
tomto sektore a synchronizáciu medzi školením a spoločnosťou (majúc na 
pamäti potrebnú aktualizáciu školení pre profesionálov a učiteľov), 

• ochrana duševného vlastníctva (IP), nehmotné aktívum, ktoré 
zhodnocuje ANIMAČNÝ PLÁN a ktoré potrebuje, aby sa stalo cenným 
nástrojom na vykorisťovanie a speňažovanie diel, zvýšenie investícií do 
propagácie a marketingu a väčšia pozornosť venovaná distribučným 
stratégiám, 

• tvorba a propagácia značky “European Animation”, budovanie jej 
identity a imidžu a zvyšovanie jej globálnej konkurencieschopnosti, 

• prístup k odvetvovému financovaniu, zlepšenie existujúcich verejných a 
súkromných zdrojov financovania a implementácia nových, v súlade s 
transformáciou obchodných modelov pre audiovizuálnu spotrebu, ktoré 
umožňujú zaručiť financovanie spoločností v krátkodobej pokladnici), ale 
aj stredné - dlhodobé (záruky a prístup k úverom) a dlhodobé (so 
zachovaním IP), ktoré umožňujú stabilný rast odvetvia. 
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Pohľad do budúcnosti, priorít ANIMAČNÉHO PLÁNU, ktoré sa zameriavajú na 
talenty, propagáciu a publikum, ako aj prístup k financiám. 

• Školenie a talent: stanoviť cieľ, urobiť z Európy atraktívne pracovisko pre 
európske a zahraničné talenty. 

o Podpora vzťahov medzi odbornou prípravou a priemyslom. 

o Uľahčenie mobility talentov. 

o Zdôraznenie významu školení. 

• Propagácia a publikum: stanoviť cieľ zvýšenia globálnej 
konkurencieschopnosti európskej animácie prostredníctvom propagácie, 
marketingu a dabingu. 

o Zlepšenie investícií a stratégie v oblasti propagácie a 
marketingu. 

o Zvyšovanie investícií do titulkovania a dabovania. 

o Podpora a uľahčenie koprodukcií. 

• Financovanie: s cieľom uľahčiť prístup k financiám na podporu rastu 
odvetvia. 

o Vývoj nových finančných nástrojov. 

o Kombinácia verejného a súkromného financovania. 

o Posilnenie dialógu medzi finančným sektorom a animačným 
priemyslom. 

Týmto plánovaním si Komisia želá, aby o päť rokov existovala európska animácia, 
upevnila svoju identitu a uznala ju ako pečať kvality pre filmovú aj nefilmovú 
produkciu. 

Táto vízia “európskej animácie” ako jednotky však narazila na heterogénne čísla 
uvedené v publikácii Európskeho audiovizuálneho observatória z roku 2015 
“Mapovanie animačného priemyslu v Európe” v  rámci animačného sektoru na 
každom z rôznych skúmaných území, nielen z hľadiska počtu vyrobených diel a 
priemerného rozpočtu, ale aj z hľadiska počtu kinematografických obrazoviek, 
digitálnych televízií alebo kanálov určených pre deti. 
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Celkový podrobný obraz animácie vyprodukovanej v Európe v rokoch 2010 - 2014, 
pokiaľ ide o globálnu konkurencieschopnosť, ako aj objem produkcie a 
sledovanosť, ponúkol znepokojujúce údaje: 

• 14,7% európskych lístkov do kina putuje na animované filmy.  

• Európska animácia získava iba 20% trhu s animáciami v Európe.  

• Ročne sa vyprodukuje priemerne 50 európskych animovaných filmov.  

• Zo 188 nových animovaných filmov uvedených v Európskej únii v roku 
2014 bolo 107 vyrobených v EÚ. Avšak 44 uvedených amerických filmov 
predstavovalo v tom roku väčšinu pokladne animácie. 

• Z celkového počtu 301 (plus ďalších 40 súčasných vysielaní vo vysokom 
rozlíšení) je 217 detských kanálov v Európskej únii zriadených 
pridruženými spoločnosťami USA. 

• Pokiaľ ide o objem televíznej produkcie, Francúzsko je s 285 hodinami v 
roku 2015 prvou európskou krajinou s najvyšším počtom hodín televíznej 
animácie.  

• Zdá sa, že podiel európskych diel vysielaných na európskych detských 
kanáloch súvisí s dynamikou každého národného animačného 
priemyslu. Detské kanály vo Veľkej Británii alebo vo Francúzsku 
ponúkajú vysoký podiel národnej animácie. 

• Podiel európskej animácie sa tiež výrazne líši medzi európskymi 
platformami VOD. Prvým zdrojom programovania sú spravidla Spojené 
štáty (a niekedy aj Japonsko). 

Na jednej strane sa európska animácia javila ako koncept generovaný skôr v 
rozpore s americkou alebo japonskou animáciou, avšak na druhej strane bolo 
ľahké dospieť k záveru, že európska animácia musí mať vývojový rámec 
priaznivý v celom svojom hodnotovom reťazci, a preto je nevyhnutné poznať do 
hĺbky všetky fázy, ktoré sú súčasťou procesu jeho tvorby. 

Okrem ANIMAČNÉHO PLÁNU PRE EURÓPU boli spustené ďalšie iniciatívy, na 
ktoré nesmieme zabudnúť: 
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Pokiaľ ide o tento sektor, v roku 2016 založilo 14 subjektov z 12 európskych krajín 
spoločnosť ANIMATION in EUROPE, európsku federáciu združení producentov 
animácií, ktorej cieľom bolo: 

• dosiahnuť, aby každý poskytovateľ audiovizuálnych komunikačných 
služieb zameraný na európske publikum investoval do výroby 
originálneho obsahu v Európe, 

• zabezpečiť nástroje verejného financovania na európskej, národnej príp. 
miestnej úrovni na výrobu animovaných audiovizuálnych diel vyrobených 
v Európe, 

• udržiavať pravidelnú a konštruktívnu diskusiu s európskymi orgánmi o 
regulácii a financovaní animačného priemyslu. 

A nepísaný cieľ: vybudovať efektívnu sieť dialógu medzi producentmi animácie, 
výmenu poznatkov, úspešných postupov a výziev, ktoré každý zo subjektov, ktoré 
sa pravidelne delili o skúsenosti od založenia Animation v Európe, dokázal 
uskutočniť vo veľkej miere obohatenie ich vedomostí o heterogenite európskej 
animácie.  

Zo strany Európskej komisie a po zdĺhavých debatách predstavuje schválenie 
novej európskej smernice o audiovizuálnych médiách v roku 2018, ktorá je cestou 
k prehodnoteniu a aktualizácii modelov spotreby a riadenia audiovizuálnych diel, 
čo núti členské krajiny uvažovať o regulačnom rámci ich priemyselných odvetví, 
a pre najvyspelejších členov pripraviť regulačné prostredie pre digitálnu realitu, 
ktorú si ešte treba vo veľkej miere predstaviť. 

Ako sme pochopili, budúcnosť by prechádzala spolupráci medzi krajinami, 
výmenou skúseností a identifikáciou osvedčených postupov, ktoré by sa dali 
replikovať na iných územiach, a predovšetkým dôkladnej znalosti rôznych 
etáp, ktoré majú vplyv na dodávateľský reťazec v animačnom sektore. 

Keď sa projekt ALICE začal formovať, uvedomili sme si, aké komplikované bolo 
hovoriť o “európskej animácii” na územiach, ktoré boli súčasťou projektu, pretože 
každé z nich malo veľmi špecifické vlastnosti a bolo vo veľmi odlišných fázach 
zrelosti. 
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Okrem toho sme narazili na veľký nedostatok informácií o aspektoch, ktoré 
presahovali vyrobené diela a ich výsledky, a overili sme si navzájom málo 
vedomostí: zatiaľ čo animácia je zo svojej podstaty internacionalizovaný sektor, 
narazili sme na absenciu výmeny poznatkov medzi územiami, ktorá zabránila 
nájdeniu vzorcov, ktoré by de facto podporovali udržateľný rast európskeho 
animačného ekosystému ako organickej jednotky. 

A keby sme - položili sme si otázku - mohli navrhnúť model, ktorý by nám 
umožnil študovať rovnaké premenné a ukazovatele každého územia, aby sme: 

• poznali do hĺbky animačný sektor na každom území a jeho bod zrelosti,  

• boli schopní skutočne porovnať sektor animácie na rôznych územiach 
štúdiom rovnakých prvkov,  

• v každom z nich identifikovali najslabšie oblasti, ktoré potrebujú 
strategické stimuly, 

• medzirezortne podporovali prijatie a prispôsobenie opatrení, ktoré boli 
úspešnými vzorcami na iných územiach. 
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Čo ak by navyše dizajn tohto modelu pre analýzu hodnotového reťazca 
animácie - ktorý by sme vyvinuli počas ALICE FÁZA I - mohol byť 
začiatkom širšieho a ambicióznejšieho projektu?



Návrh akčného plánu pre ekosystém animácie v Európe 

Náš návrh je, aby tento model pre analýzu hodnotového reťazca sektoru animácie 
bol začiatkom komplexnejšieho akčného plánu pre celý európsky ekosystém 
animácie, ktorý by bol štruktúrovaný do šiestich fáz: 

FÁZA I. VZOR PRE ANALÝZU HODNOTOVÝCH REŤAZCOV ANIMAČNÉHO 
SEKTORA 

I.I. VYMEDZENIE POJMOV 

I.II HODNOTOVÝ REŤAZEC ANIMÁCIE 

Definícia 

 Ciele 

 Zameranie 

 Hlavné premenné a ukazovatele 

FÁZA II. HODNOTENIE A ZBER ÚDAJOV 

Návrh kvantitatívnych a kvalitatívnych zisťovaní 

Zhromažďovanie údajov 

Organizácia údajov 

FÁZA III. ANALÝZA 

Spracovanie dát 

Výklad údajov 

Diagnóza 

FÁZA IV. BENCHMARKING  1

Porovnanie medzi sektormi na rôznych územiach  

Návrh plánu účinnosti 

Na každom území 

Na európskej úrovni 

FASE V. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EFICIENCIA 

FASE VI. CONTROL 

 Nástroj určený na dosiahnutie efektívneho správania na trhoch alebo sektoroch (animácia), ktorý spočíva v porovnaní 1

výkonnosti spoločností (alebo teritórií) prostredníctvom metrík definovaných premennými, ukazovateľmi a koeficientmi.
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Metodika použitá na uskutočnenie tejto štúdie 

Na začiatku projektu ALICE vyjadrili PROA aj Ministerstvo kultúry SR vôľu 
uskutočniť kompletnú štúdiu animačného sektoru na svojich územiach, pretože 
obe organizácie si boli vedomé, že nie je možné implementovať akcie zamerané 
na zlepšenie tohto sektoru, pokiaľ nebude známe štádium jeho zrelosti a 
potreby, pre ktoré je potrebné def inovať riešenia z krátkodobého, 
strednodobého a dlhodobého hľadiska. 

Bolo akceptované, že návrh bude viesť PROA, pretože sa spoliehala na svoje 
znalosti veci a priamy dialóg s mnohými agentmi zapojenými do hodnotového 
reťazca.  

Prvé rozhovory okamžite odhalili jeden z hlavných problémov: bolo potrebné 
zaviesť jasné a spoločné definície, aby sme pochopili, na čo sa štúdia bude 
vzťahovať a ako by mala byť štruktúrovaná. 

Od novembra 2019 do júna 2020 pracovná skupina usporiadala štyri stretnutia, 
aby stanovila všeobecnú štruktúru projektu, a došlo k výmene celkovo 
jedenástich návrhov pre dokument, ktorým sa stanovilo rozdelenie činnosti na 
dva typy, hlavné a podporné, ako aj etapy, ktoré by mali byť zahrnuté v každej z 
týchto dvoch skupín s uvedením ich poradia, aby mal výsledok súdržnosť. 

Bolo tiež definované,  ako  organizovať informácie, zdôrazňujúc na začiatku 
každej etapy, ktoré prvky sa budú brať do úvahy, a ich presné definície, snažiac sa 
prostredníctvom týchto prvkov zamerať význam každej kategórie. 

V tejto fáze sa vymieňali informácie s inými zástupcami, ktorí sa zaujímali o vývoj 
alebo vypracovanie podobných návrhov, ako napríklad ACCIÓ (Agència per la 
competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya) alebo fórum CEE, ako 
aj referenčnej dokumentácie, ktorá by mohla byť užitočná na špecifikovanie 
nášho prístupu. 

V júni skupina zosúladila počiatočnú štruktúru, ale potrebovala externú víziu, ktorá 
by okrem iného poskytla usmernenie o  práci vykonávanej v iných skupinách, 
pretože sa pochopilo, že táto výmena by mohla obohatiť štruktúru, poskytnúť 
obsah a ponúknuť niekoľko prvých indícií o členení hlavných premenných a 
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ukazovateľov, ktoré sa majú zvážiť, v konečnom závere za najdôležitejší faktor, 
pretože podľa nich sa teória vypracovaná v tejto štúdii prenesie do praxe. Museli 
sme prejsť do “Priečnej fázy”. 

Koncom júna sa pracovná skupina stretla s koordinátormi projektu ALICE a  
predstavila im doteraz vypracovaný dokument, v ktorom sa stanovuje bod 
prierezovej výmeny informácií so zvyškom partnerov ALICE: bolo dôležité, aby sa 
štúdia obohatila o úvahy ostatných pracovných skupín. 

Koordinátori ALICE zaslali svoje príspevky v júli a do konca druhého semestra 
mohla spoločnosť PROA, ktorá už vyvinula iba najnovšie verzie dokumentu, 
odoslať novú verziu. 

Vďaka úvahám, ktoré v októbri pridali koordinátori ALICE, predstavila spoločnosť 
PROA všetkým partnerom prvý návrh, a  takisto ešte v októbri boli už položené 
základy z hľadiska obsahu, ale bez systematizácie členenia premenných a 
ukazovateľov. 

V novembri partneri regiónu Apúlia predstavili v rámci svojej pracovnej skupiny 
“Podnikanie a odborná príprava” sériu prieskumov pre vzdelávacie centrá, 
inštitúcie a výrobné spoločnosti, ktoré boli veľmi užitočné našpecifikovanie 
určitých premenných a ukazovateľov súvisiacich s fázou odbornej prípravy. 
Oslava diskusie “Divadelná distribúcia európskych animovaných filmov” v 
decembri 2020 v rámci pracovnej skupiny “Propagácia a  publikum”, ktorú 
organizovala PROA, umožnila pochopiť mnohé aspekty súvisiace s distribúciou 
so zameraním na ciele javiska, v ktorom je tento článok v hodnotovom reťazci 
animácie obsiahnutý. 

V decembri PROA predstavila  koordinátorom ALICE  a Ministerstva kultúry SR 
svoj druhý návrh, ktorý obsahoval, teraz áno, podrobný obsah každej etapy  a 
vyčerpávajúce rozdelenie premenných a ukazovateľov. 

V máji 2021 PROA dokončuje štúdiu a pokračuje v jej preklade, aby ju mohla 
zdieľať s členmi ALICE.  
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Z obsahového hľadiska sa pri stanovení hlavných a podporných činností, ako aj 
etáp a vyčíslenia príslušných premenných a ukazovateľov v každej z nich 
zohľadnili dokumenty, ako sú už uvedené vyššie, ANIMAČNÝ PLÁN PRE EURÓPU 
a štúdia vyvinutá Európskym audiovizuálnym observatóriom “Mapovanie 
animačného priemyslu”, ale aj ďalš ie štúdie týkajúce sa systémov 
audiovizuálneho f inancovania, ako napríklad štúdia, ktorú uskutočnila 
organizácia PROA v roku 2017 “Audiovizuálne modely verejného financovania v 
Európe”, ktoré federácia aktualizuje, pretože európska smernica o 
audiovizuálnych médiách bola prenesená do vnútroštátnych predpisov v 
rôznych členských krajinách. 

Európsky regulačný rámec a rámec rôznych teritórií, správy od subjektov ako 
MEDIA, CARTOON, ERICH POMMER INSTITUT alebo príručky pripravené 
inštitútmi kinematograf ie, f ilmovými komisiami a ďalšími agentmi 
propagujúcimi audiovizuálny sektor, ako aj články od univerzít, právnych firiem a 
ďalšie špecializované publikácie. Dokumentácia použitá ako referencia sa 
nachádza na konci tejto štúdie. 

Predovšetkým však prebiehal dialóg: s producentmi, distribútormi, obchodnými 
agentmi, vystavovateľmi, právnikmi, školiacimi strediskami, verejnými 
inštitúciami na podporu audiovizuálnych diel, verejnými televíziami a 
platformami VOD, európskymi aj pôsobiacimi v Európe, a  organizovali sa 
konferencie, kurzy, semináre a školenia. 

Celá táto výmena s rôznymi zástupcami sektoru, ktorú nemožno zohľadniť v 
referenčnej dokumentácii, bola pravdepodobne najcennejším prvkom, ktorý sa 
zjednotil a dal zmysel tejto štúdii, ktorej primárnym účelom bolo vždy sa stať 
užitočným nástrojom pre zlepšenie sektoru animácie v Európe. 

Dúfame, že Model pre analýzu hodnotového reťazca animačného sektoru 
môže byť implementovaný v teritóriách ALICE partnerov a možno ho možno 
rozšíriť na väčší počet európskych teritórií, ktoré sa chcú pridať k výzve objavenia 
príležitosti pre budúcnosť v animačnom priemysle. 
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ŠTRUKTÚRA 
MODELU  
PRE ANALÝZU 
REŤAZOVEJ 
HODNOTY 
ANIMAČNÉHO 
SEKTORA 



I.I VYMEDZENIE POJMOV 

• HLAVNÉ AKTIVITY  
Integrujú etapy súvisiace s generovaním audiovizuálneho animovaného 
produktu a jeho uvedenie na trh. 

• PODPORNÉ ČINNOSTI 
Zahŕňajú etapy, ktoré vytvárajú podmienky potrebné na to, aby sa 
európske odvetvie animácie rozšírilo ako celok. 

• ETAPA 
Každá z fáz, ktorá vytvára úplný proces zahŕňajúci animačný priemysel. 

• KĽÚČOVÉ FIGÚRY 
Subjekty (fyzické alebo právnické osoby) zapojené do každej etapy.  
Vykonávajú AKCIE, ktoré sa vykonávajú v každej etape. 

• AKCIA 
Iniciatívy, ktoré KĽÚČOVÉ ČÍSLA vyvíjajú v každej fáze.  

• ZDROJE 
Prvky, ktoré definujú kľúčové postavy a scénu.  
Môže odkazovať na špecifické kvality predmetov alebo na kontext, v 
ktorom sa AKCIA koná. 

• HLAVNÉ HODNOTY 
Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, hmatateľné ciele. 
Ukazovatele funkčnosti pódia. 

• MOŽNÉ VÝSLEDKY 
Merateľné výsledky, ktoré je možné získať po preštudovaní každej fázy, čo 
pomáha obohatiť každý článok v hodnotovom reťazci. 
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I.II REŽIM ANIMAČNEJ HODNOTY: INDEX 

A. HLAVNÉ ČINNOSTI 
Integrujú etapy súvisiace s generovaním audiovizuálneho animovaného produktu 
a jeho uvedenie na trh. 

A.1. Fázy GENEROVANIA 
Tie, ktoré zahŕňajú proces výroby konečného produktu. 

A.1.1. C Tvorba obsahu: Talent 

• Autori: Pôvodní vlastníci práv návrhu (IP) a vlastníci 
súvisiacich práv 

• Digitálny talent v odbore 

• Profesionáli nepriamo prepojení s animáciou n 

A.1.2. Produkcia: Produkčná spoločnosť a animované audiovizuálne 
diela 

• Animačné produkčné spoločnosti: profil a financovanie 

• Animované audiovizuálne diela: klasifikácia, financovanie a 
fázy 

A.2. FÁZY TRHU 
Tie, v ktorých pracuje priamo s  konečným produktom, podmieňujúcim 
jeho hodnotu. 

A.2.1. Distribúcia: Predaj 

• Typológia agentov 

• Profil 

• Rola 

• Financovanie 

A.2.2. Spotreba: Dopyt a ponuka 

• Publikum: profil 

• Typológia požadovaného obsahu 

• Zobrazenie 

• Ponuka animovaného obsahu 
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B. PODPORNÉ ČINNOSTI 
Zahŕňajú etapy, ktoré vytvárajú podmienky potrebné na to, aby sa európske 
odvetvie animácie rozšírilo ako celok. 

B.1. Vzdelávanie: Školenie a aktualizácia 

• Vzdelávacie centrá: Klasifikácia 

• Výcvikové programy: Klasifikácia 

B.2. Nariadenia a financovanie: Právny rámec 

• Verejné audiovizuálne podporné nástroje 

• Priame financovanie 

• Nepriame financovanie 

• Súkromné financovanie 

B.3. Záchrana: Budúcnosť Organismos 

• Organizmy 

• Financie 

C. PRÍLOHA 
Priestory na dialóg medzi agentmi hodnotového reťazca animačného sektoru. 

C.1. Siete: fóra a trhy 
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HODNOTOVÝ 
REŤAZEC ANIMÁCIE 



HLAVNÉ AKTIVITY 

Integrujú etapy súvisiace s generovaním audiovizuálneho 
animovaného produktu a jeho uvedenie na trh. 
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A.1.1. Tvorba obsahu 

Talent 

Definícia 

Táto fáza zahŕňa predovšetkým: autorov, vlastníkov práv na pôvodný návrh (IP) a 
vlastníci príbuzných práv.  

• Autorstvo (knihy, grafické romány, komiksy, videohry). 

• Scenár (originálny alebo adaptovaný nápad), réžia a / alebo réžia animácie, 
réžia fotografie a pôvodná hudba. 

• Výroba. 

Druhý blok sa skladá z rôznych odborníkov, ktorí tvoria digitálny talent 
priemyslu. 

• Manažérsky tím: (Riaditeľ / Animátor / Pomocný režisér / Vedúci kontinuity 
/ Pomocný režisér). 

• Produkčný tím (Výkonný producent / Vedúci výroby / Vedúci výroby / 
Asistent produkcie / Asistent produkcie / Sekretár výroby / Vedúci štúdia). 

• Tím scenáristov (Scenárista / Koordinátor scenárov / Scenárista / Gagman). 

• Umelecký riaditeľ / Riaditeľ vizuálneho vývoja (concept artist). 

• Storyboard umelec. 
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Kľúčové figúry: Pôvodní tvorcovia (držitelia práv - IP a príbuzní -) a 
digitálne talenty (umelci a ďalší odborníci) 
Akcie:  Koncepcia a vývoj koncepcie  
Zdroje: Životopis, zručnosti, jazyky, mobilita 
Hlavné hodnoty: Tvorivá komunita 
Možné výsledky: Databáza “digitálne talenty”



• Animačný tím -2D / 3D / Zastavenie pohybu (Animátor / Návrhár postáv, 
Výpravy a scénografie / Umelec pozadia / Kolorista / Modelár / Texturista / 
Umelec rozloženia / Technický riaditeľ / Svetelný umelec / Technický 
riaditeľ vizuálne efekty / Umelec špeciálnych efektov - FX TD - / Rigging 
umelec / Renderer / Lip sync špecialista). 

• Fotografické vybavenie (Operátor kamery / Asistent kamery / Zaostrovač, 
asistent kamery). 

• Zvukový tím (Správca zvuku / Zvukový asistent / Zvukár). 

• Postprodukčný tím (Skladateľ / Herci hlasu / Režisér dabingu / Vedúci 
postprodukcie / Redaktor / Asistent strihu / Zvukový dizajnér). 

• Distribučný tím (Vedúci predaja / Marketingu). 

Nakoniec profesionáli nepriamo spojení s animáciou. 

• Ohýbači, ďalší umelci VX, hudobníci, držitelia licencií, návrhári hračiek, 
agenti alebo vydavatelia. 

Táto posledná časť nebude predmetom tejto štúdie, ale je vhodné mať ju na 
pamäti pri podpore dialógu medzi všetkými aktérmi hodnotového reťazca 
animačného sektoru na danom území. 

Ciele 

• Hlavným cieľom je poskytnúť SWOT analýzu tvorby, ktorá je užitočná pre 
plánovanie opatrení v ďalšom kroku, ako aj identifikovať problémy 
ochrany duševného vlastníctva. 

• Identifikovať najžiadanejšie profesie a kompetencie. 

• Zmerať vplyv animačného priemyslu z hľadiska kvalifikovanej 
zamestnateľnosti. 
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Chceme poznať:  

o Úlohu tvorcov v animačnom priemysle.  

o Profesionálne profily, ktoré vyžaduje trh. 

o Identifikáciu - kvalitatívnu a kvantitatívnu - digitálneho talentu. 

o Objem nepriamych odborníkov, ktorí sa tiež podieľajú na produkcii v 
sektore animácie. 

Zameranie 

• Prieskumy, ktoré sa majú uskutočniť medzi zamestnancami a nezávislými 
pracovníkmi v tomto sektore.  

• Spolupráca s oddeleniami zodpovednými za prácu a zamestnanosť. 

• Spolupráca s profesijnými združeniami alebo inštitúciami (ako sú filmové 
komisie, kinematograf ické ústavy alebo agentúry na podporu 
audiovizuálnych diel). 

Hlavné premenné a ukazovatele 

Počet odborníkov na danom území priamo súvisí s produkciou animovaných 
audiovizuálnych diel rozdelených podľa kategórií a vrátane širšieho spektra, ktoré 
by sa mohlo vyskytnúť vo fáze produkcie, jej vývoja, predprodukčnej, produkčnej, 
postprodukčnej a distribučnej fázy. Tieto číselné ukazovatele pomôžu okrem iného 
poznať zamestnateľnosť odvetvia vo vzťahu k iným priemyselným odvetviam 
alebo úroveň asymetrie medzi odbornou prípravou a zamestnaním. (Obr. A.1.1)  
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(0106) Na obr. A.1.1.- Pracovná klasifikácia

Výrobca

Tím Smeru

Režisér / Animátor

Zástupca riaditeľa, asistent riaditeľa

Vedúci kontinuity

Výkonný asistent

Produkčný tím 

Výkonný producent

Výrobný riaditeľ

Výrobný riaditeľ

Produkčný asistent

Produkčný asistent

Tajomník výroby 

Vedúci štúdia

Tím scenárov

Scenárista

Koordinátor skriptov

Scenárista

Gagman

Animačný tím

Umelecký vedúci

Riaditeľ vizuálneho vývoja (Concept artist)

Storyboard artist 

Animátor

Návrhárka postáv

Scénograf 

Návrhár rekvizít

Krčmár

Kolorista

Modelár

Textúrny umelec

Usporiadateľ rozloženia

Technický riaditeľ

Svetelný umelec

Technický riaditeľ pre vizuálne efekty (FX TD)

Výtvarník špeciálnych efektov

Rigging artist

Vykresľovač

Špecialista na synchronizáciu pier 
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Profil exkluzívnych odborníkov na animovanú tvorbu, berúc do úvahy základné 
demografické ukazovatele, ako sú pohlavie, vek, zdravotné postihnutie, národnosť 
alebo bydlisko, na kalibráciu aspektov, ako sú mobilita talentov, začlenenie žien a 
osôb so zdravotným postihnutím do tohto odvetvia alebo index zamestnanosti 
mladých ľudí, ale aj ukazovatele výkonnosti, ako profesionálna skupina, typ zmluvy 
alebo čistý príjem alebo hodnotiace ukazovatele, ako napríklad ukazovatele 
týkajúce sa vzdelávania a vzdelávacieho prostredia (vedomosti). (Obr. A.1.1-2) 

(0106) Na obr. A.1.1.- Pracovná klasifikácia (pokračovanie)

Fotografické vybavenie

Kamera

Kameraman

Asistent kameramana

Zaostrovač

Pomocný kameraman

Stereo 

Hlavný zvukár

Zvukový asistent

Pomocný zvukár

Postprodukčný tím 

Skladateľ

Hlasoví herci

Dabingový režisér

Vedúci postprodukcie

Montáž

Asistent montáže

Zvukový dizajnér

Distribučný tím 
Obchodný riaditeľ

Marketingový manažér

Nepriame (voliteľné)

Dabingový herci

Ďalší umelci VX

Hudobníci,

Držitelia licencie

Návrhári hračiek

Sprostredkovatelia alebo vydavatelia
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(0106) Na obr. A.1.1-2.- Profesionálne profily

Pohlavie  

Vek  

Postihnutie

Miesto bydliska  

Národnosť
Európska

Neeurópska

Jazyky

Materinský jazyk

Materinský jazyk +1

Materinský jazyk +2

Materinský jazyk +3

Viac ako 5

Stupeň vzdelania

Povinné vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie

Odborného vzdelanie

Titul stredného stupňa

Diplom

Stupňa

Magisterský stupeň

PhD alebo ekvivalent

Iné

Pracovná úroveň

Riaditeľ

Výkonný riaditeľ

Zamestnanec

Zabávač

Učeň

Iné

Úväzok
Na pracovnú zmluvu

Na plný úväzok

Čiastočný

Na živnosť
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(0106) Na obr. A.1.1-2.- Profesionálne profily (pokračovanie)

Priemerný 
príjem (*) 
(*) SMI krajiny pobytu, 
aktualizované.

Rovnaké ako SMI

Medzi SMI a 2 * SMI

Medzi 2 * SMI a 5 * SMI

Viac ako 5 * SMI

Vedomosti

Získané

Grafický softvér

Animačný softvér

ADOBE ANIMATED SUITE 
ADOBE

SYNFIG STUDIO

OPENTOONZ

BLENDER

AUTODESK MAYA

TVPAINT

AUTODESK 3DS MAX

CINEMA 4D

3D STUDIO MAX

CHARACTER ANIMATOR

MOHO (ANIME STUDIO)

POSER

HOUDINI

DRAGONFRAME

STOP MOTION STUDIO

Iné

Kreslenie

Ostatné počítačové zručnosti

Motion grafika

Ostatné 

Prirodzené

Tvorivosť

Predstavivosť

Pozornosť na detaily

Komunikácia

Tímová práca

Ostatné
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A.1.2. Výroba 

Produkčná spoločnosť a audiovizuálna animácia 

Definícia 

V tejto fáze, v prvom rade, hovoríme konkrétne o produkčnej spoločnosti, 
vzhľadom na jej základnú úlohu ako súdržného prostriedku medzi tvorivými a 
finančnými zdrojmi, ktoré umožnia správnu konštrukciu audiovizuálneho 
animačného diela, ako aj jej vynikajúcu úlohu ako motora ekosystému 
kultúrneho priemyslu na danom území.  

V druhej časti sa venuje pozornosť samotnému produktu: animácia 
audiovizuálneho diela v rôznych formátoch, pretože zahŕňa rôzne výrobné 
vzorce a teda odlišný vzťah s ostatnými článkami v hodnotovom reťazci. 

A nakoniec, ekosystém prepojených podnikov, ktoré interagujú alebo 
podmieňujú proces produkcie audiovizuálneho diela. 

Ciele 

• Táto fáza je určená na získanie SWOT analýzy slabých a silných stránok 
vnútorného prostredia produkčnej spoločnosti a výrobného procesu 
animačného audiovizuálneho diela, ktorá bude užitočná pri plánovaní 
efektívnych opatrení v ďalšej fáze a pri identifikácii problémov pri ich 
zachovaní. 
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Kľúčové figúry: Produkčné spoločnosti 
Akcie: Vývoj, predprodukcia, produkcia a postprodukcia  
Zdroje: Nástroje financovania spoločností a projektov 
Hlavné hodnoty: Udržateľná obchodná štruktúra 
Možné výsledky: Zvýšenie výroby audiovizuálne diela animácie na danom 
území



• V tejto fáze sa navyše odporúča aplikovať popis vonkajšieho prostredia - 
prostredníctvom politických, ekonomických, sociokultúrnych, 
technologických, udržateľných a právnych faktorov - získanie analýzy 
PESTEL, ktorá umožňuje predchádzať možným účinkom na štruktúru 
podniku. 

Zaujíma nás: 

o Identifikácia a kvantifikácia objemu podnikania zapojeného do výroby 
animácie v audiovizuálnom ekosystéme územia.  

o Identifikácia a kvantifikácia váhy produkčnej spoločnosti v rámci 
hodnotového reťazca odvetvia. 

o Identifikácia najkrehkejších etáp výrobnej spoločnosti. 

o Identifikácia najkrehkejších etáp výrobného procesu. 

o Typológia a množstvo audiovizuálnych animovaných diel územia. 

o Objem audiovizuálnych animovaných diel na danom území s ohľadom na 
celkový počet audiovizuálnych diel na ňom vyrobených. 

o Zdroje financovania spoločnosti a projektu. 

o Obchodné modely a stratégie animačných spoločností. 

Zameranie 

• Prieskumy, ktoré majú vyplniť produkčné spoločnosti. 

• Spolupráca s inštitúciami (napríklad ministerstvami kultúry, filmovými 
komisiami, inštitútmi kinematografie alebo agentúrami na podporu 
audiovizuálnych diel). 

• Spolupráca s asociáciami a federáciami producentov v audiovizuálnej 
oblasti. 
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Hlavné premenné a ukazovatele 

Produkčná spoločnosť 

Produkčná spoločnosť bude analyzovaná z hľadiska kvantitatívneho 
identifikovania pólov koncentrácie podnikania a ich systémovej rovnováhy na 
danom území a navyše zo štrukturálneho hľadiska - pokiaľ ide o právnu formu, 
vek, priemerný ročný príjem a priemerný počet najatých odborníkov (musí sa 
to odrážať v stupni začlenenia: pohlavie, zdravotné postihnutie a vek) - a bude 
sa tiež študovať ich obchodný model: (Obr. A.1.2-1) 

• Vlastné IP: ak spoločnosť vyvíja svoj vlastný obsah, je vlastníkom 
priemyselného vlastníctva, a preto má toto dôležité ekonomické aktívum. 

• Produkčné služby pre iné spoločnosti (služby): produkčná spoločnosť 
pracuje pre vlastníka IP a jej jediným ekonomickým aktívom sú náklady 
na servisné práce. 

(0106) Na obr. A.1.2-1.- Profil spoločnosti produkujúcej animáciu

Názov

Právna forma

Nezávislý
ÁNO

NIE

Rok začatia činnosti

Poloha

Priemerný ročný príjem

Zamestnanci

Na pracovnú 
zmluvu

Na plný úväzok

Čiastočný

Živnostník

Typ firmy
Vlastná IP

Služby
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Územie s veľkým počtom produkčných spoločností, ktoré generujú svoje vlastné 
IP, je územím s veľkým nehmotným majetkom, pretože silné IP dáva spoločnosti 
vysokú trhovú hodnotu, ktorú je potrebné chápať ako zvýšenie vlastných zdrojov 
pri prístupe k rôznym zdroje financovania, napríklad možný príspevok alebo 
záruka platby. Úspešné IP sú nehmotné aktíva na neurčitý čas, ktoré prinášajú 
bohatstvo na určité územie. 

Nakoniec zdroje a nástroje financovania výrobných spoločností (Obr. A.1.2-2). 
Vybudovanie regulačného, fiškálneho a ekonomického rámca, ktorý umožňuje 
vytváranie a udržiavanie udržateľných produkčných spoločností, pričom sa 
rozlišuje medzi nástrojmi na okamžité investovanie (podporné politiky pre 
začínajúce podniky, stimuly pre vytváranie pracovných miest, investície do 
zlepšenia infraštruktúry alebo technologických inovácií) alebo nástrojmi na 
udržanie stability podnikania ako celku. 

Vývoj a výroba obsahu je možných spojivom, ktoré preberá najväčšie riziká v 
hodnotovom reťazci animácie, takže identifikácia úspešných verejných politík, 
ktoré uprednostňujú udržateľný rast obchodnej štruktúry výroby obsahu, bude 
jedným z úspechov tejto štúdie. 

OBR. 1.2-2.- Zdroje financovania a nástroje financovania spoločností

Verejné 
zdroje

Pomoc

V závislosti od predmetu 
pomoci

Startupy

Infraštruktúra

Technologická inovácia

Podpora zamestnanosti

Podľa územnej pôsobnosti

Nadnárodné

Národné

Regionálne

Ostatné

Podľa návratnosti
Vratné

Nevrátiteľné

Finančné 
prostriedky

Úver

Ručenie

Iné
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Audiovizuálne animácie 

K audiovizuálnej animácii, jadru hodnotového reťazca animácie, je potrebné 
pristupovať z troch hľadísk: 

• V prvom rade ide o kvantitatívne a kvalitatívne zaradenie samotného 
diela: počet inscenácií v danom území, ale aj typológia na základe jeho 
premiérového plátna, jeho formátu, použitej techniky, nákladov a 
pôvodnej verzie. (Obr. A.1.2-3) 

• Po druhé, preštudovanie špecifikácií pokiaľ ide o financovanie, 
prostredníctvom verejných nástrojov (dotácie a finančné prostriedky), 
koprodukčných štruktúr alebo iných nástrojov. (Obr. A.1.2-4) 

• Nakoniec výrobný proces v jeho rôznych fázach: vývoj, predprodukcia, 
produkcia a postprodukcia, v rámci ktorých je potrebné získať časové, 
ekonomické a pracovné ukazovatele. (Obr. A.1.2-5) 

Táto úplná vízia produktu audiovizuálnej animácie umožní identifikovať 
najslabšie miesta výrobného procesu, ktoré bude potrebné posilniť 
prostredníctvom verejných politík, ktoré na jednej strane uľahčia vytváranie 
konkurenčných IP a ich udržanie na danom území, stálosť talentov a investícií a 
vytváranie sietí cezhraničného marketingu a spolupráce. 

OBR. 1.2-2.- Zdroje financovania a nástroje financovania spoločností (pokračovanie)

Súkromné 
zdroje

Finančné 
prostriedky

Úver

Ručenie

Crowdfunding

Crowdlending (vedenie typu peer-to-business)

Rizikový kapitál

Business Angels

Súkromný majetok

Sponzorstvo

Výrobky

Iné

Iné
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(0106) Na obr. A.1.2.-3.- Klasifikácia audiovizuálnych animovaných diel

Premiéra Formát Technika Celkové náklady 
(jednotka / kapitola)

Originálna 
verzia 
(Územia 
ALICE)

Film Unitárne

Krátky film 3D

<150 000 €
Anglická

Francúzska

150 000 -  
500 000 €

Valónska

Talianska

Celovečerný 
film 2D

500 000 € -  
850 000 €

Poľská

Slovenská

850 000 EUR -  
1,2 milióna EUR

Španielska

Nie filmové 
diela

Sériové 
(Počet kapitol, trvanie 
a ročné obdobia) 

Stop 
Motion

Katalánska

1,2 milióna EUR -  
2,5 milióna EUR Iný jazyk 

Iné Iné

2,5 milióna EUR -  
6 miliónov EUR

Iný 
menšinový 
jazyk> 6 miliónov EUR
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(0106) Na obr. A.1.2-4.- Zdroje a nástroje financovania audiovizuálnych diel

1. - VEREJNÁ POMOC % z celkových 
nákladov

Územná pôsobnosť

Nadnárodná

MEDIA %

EURIMAGES %

IBERMÉDIA %

Iné %

Národná %

Regionálna %

Iná %

Právna forma
Vratná %

Nevrátiteľná %

2.- FINANČNÉ ZARIADENIA % z celkových 
nákladov % nad IP

Financovanie 
medzier

Úver % %

Ručenie % %

Zľava v hotovosti % %

Daňové stimuly

Zľava na dani % %

Daňový úver (prenosný) % %

Daňový úver (neprenosný) % %

Daňový prístrešok % %

3.- SPOLUPRÁCA % z celkových 
nákladov % nad IP

Územná pôsobnosť

Regionálna % %

Národná % %

Európska % %

Medzinárodná % %

Typ koproducentov

Nezávislá produkčná spoločnosť % %

Súkromný poskytovateľ lineárnych 
audiovizuálnych služieb % %

Verejný poskytovateľ lineárnych 
audiovizuálnych služieb % %

Platforma Video on Demand (VOD) % %

Súkromný investor % %

Iné % %
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Ekosystém prepojených spoločností 

S cieľom adekvátne posúdiť ekonomickú váhu a zamestnateľnosť sektoru výroby 
animovaného audiovizuálneho obsahu na danom území sa odporúča 
identifikovať a analyzovať spoločnosti spojené s animačnými prácami, ako 
napríklad štúdiá, dabingové spoločnosti, licenčné spoločnosti, výrobcovia 
hračiek a redaktori. 

(0106) Na obr. A.1.2-4.- Zdroje a nástroje financovania audiovizuálnych diel (pokračovanie)

4.- OSTATNÉ
% z celkových 

nákladov % nad IP

Predpredaj

Súkromný poskytovateľ lineárnych 
audiovizuálnych služieb % %

Verejný poskytovateľ lineárnych 
audiovizuálnych služieb % %

Platforma Video on Demand (VOD) % %

Iné % %

Garantované minimum (MG) % %

Súkromný kapitál % %

Vecný príspevok % %

Splátky % %

Ostatné % %

(0106) Na obr. A.1.2-5.- Fázy audiovizuálneho animačného diela

KONCEPCIA Rozvoj Predprodukcia Produkcia Postprodukcia

Trvanie 
(v týždňoch)

Prepojení odborníci 
(číslo)

Verejné 
financovanie

Súkromné 
financovanie

% výdavky nad 
konečné náklady
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A.2.1. Distribúcia 

Predaj 

Definícia 

V animácii hrajú distribútori kľúčovú úlohu, ktorá je relevantnejšia, ak ju 
porovnáme s produkciou skutočného obrazu, v zásade preto, že potrebný čas na 
vývoj a výrobu je oveľa dlhší.  

Jeho úlohou oproti produkčným spoločnostiam je skorší záväzok. Z tohto dôvodu 
sú na trhu hlavne distribútori príp. obchodní zástupcovia špecializovaní na 
animáciu. 

Aj v rámci veľkých štúdií existujú samostatné oddelenia, ktoré konkrétne riadia 
animované produkcie.  

Finančné zdroje poskytované distribútormi (MG alebo minimálna záruka) sú 
jednou z osí, na ktorých môžu nezávislí producenti stavať audiovizuálne 
animované diela a prispievať tak k napredovaniu celého ekosystému kultúrneho 
priemyslu na danom území. 

V minulosti zohrávali hlavnú úlohu pri financovaní animovaných audiovizuálnych 
diel verejné financovanie a televízie, ale dnes sa ich vedenia ujali streamovacie 
platformy, pretože pre ich kanály je potrebný nový a nový obsah, ktorý však 
niekedy (čoraz častejšie) vyžaduje úplné IP, čo je rozhodujúca strata majetku pre 
výrobnú spoločnosť. Platformy, agregátory a tiež televízie pôsobia ako 
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Kľúčové figúry: Distribučné spoločnosti, medzinárodní obchodní agenti, 
televízne siete, streamovacie platformy a agregátory (nosiče) 
Akcie: Marketing a riadenie predaja 
Zdroje: Predpredaj, MG, doplnkové práva, merchandising 
Hlavné hodnoty: ROI (návratnosť investície), návratnosť investícií 
Možné výsledky: Otvorená databáza distribútorov a obchodných 
zástupcov



distribútori, pretože audiovizuálna práca ťaží z veľkých trhov: priemerné náklady 
na diváka sa znižujú so zvyšujúcim sa počtom, čo urýchľuje a znásobuje 
návratnosť investícií. V tejto súvislosti je vhodné ustanoviť verejné politiky, ktoré 
zaručia kultúrnu rozmanitosť európskeho animovaného obsahu, 

Súčasným trendom je, že distribútor sa môže podieľať na rôznych rolách, pokiaľ 
ide o animované diela, a tieto nové zmiešané čísla by sa mali analyzovať, v 
ktorých distribútori pôsobia súčasne ako koproducenti, vystavovatelia alebo 
priamo ako producenti.  

Ciele 

• Naším cieľom je poskytnúť SWOT analýzu distribúcie, ktorá je užitočná 
pre plánovanie opatrení v ďalšom kroku. 

• Identifikovať problémy ochrany duševného vlastníctva.  

• Zistiť, ako chrániť európsky obsah v súčasnom distribučnom modeli. 

• V tejto fáze sa tiež odporúča aplikovať popis vonkajšieho prostredia - 
prostredníctvom politických, ekonomických, sociokultúrnych, 
technologických, udržateľných a právnych faktorov - získanie analýzy 
PESTEL, ktorá umožňuje predchádzať možným účinkom na štruktúru 
podniku. 

Zaujíma nás: 

o Ekonomická váha a zamestnateľnosť distribučného sektoru v 
hodnotovom reťazci animácie. 

o Účinky verejných politík na ochranu nezávislej európskej distribúcie 
animácií. 

o Významn é obch odn é rozd ie ly m edz i k in ematografickou a 
nekinematografickou distribúciou animovaných diel.  

o Objem podnikania, ktorým distribútori prispievajú do spoločností 
produkujúcich animáciu. 

o Inovatívne spôsoby financovania audiovizuálnych animovaných diel 
distribútormi. 
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Zameranie 

• Prieskumy, ktoré majú vyplniť distribučné spoločnosti.  

• Spolupráca s inštitúciami (napríklad ministerstvami kultúry, filmovými 
komisiami, inštitútmi kinematografie alebo agentúrami na podporu 
audiovizuálnych diel). 

• Spolupráca s asociáciami a federáciami distribútorov audiovizuálnych diel. 

Hlavné premenné a ukazovatele 

Po prvé, typológia rôznych čísel týkajúcich sa predaja - sprostredkovateľa 
alebo distribútora - pričom v druhom prípade sa rozlišuje jeho nezávislý 
charakter alebo nie. V prípade poskytovateľov audiovizuálnych služieb 
budeme hovoriť o lineárnych alebo nelineárnych a verejných alebo 
súkromných. 

Ich štrukturálne ukazovatele (celkový počet na danom území, objem 
podnikania a zamestnateľnosť - ukazujúce na ukazovatele začlenenia, ako sú 
pohlavie a zdravotné postihnutie a vek, umiestnenie a vek spoločností) a profil 
ich špecializácie podľa formátu distribuovaných audiovizuálnych diel. 

Úlohou, ktorú zastávajú pri výrobe audiovizuálneho diela, a nástrojmi, ktoré 
používajú na ich financovanie, budú premenné, ktoré ponúknu súčasnú víziu 
úlohy distribúcie v hodnotovom reťazci animácie. (Obr. A.2.1-1) 

Táto panoramatická vízia pomôže územiu vytvoriť účinné mechanizmy, ktoré 
zaručia kultúrnu rozmanitosť pri distribúcii európskeho animovaného 
audiovizuálneho obsahu, a implementovať pomoc na internacionalizáciu obsahu 
(cestovanie po obsahu), ako napr. podpora v dabingu do rôznych jazykov a v online 
a off-line digitálnych propagačných a marketingových nástrojoch (konzultácie, 
profesionalizácia a implementácia) alebo definovanie verejných stratégií v 
programovaní (stanovením kvót vo verejnej alebo domácej sfére) a vo vzdelávaní 
publika. 
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(0106) Na obr. A.2.1-1.- Profil spoločnosti distribuujúcej animácie

Typológia

Nezávislá

Nie nezávislá

Distribučné spoločnosti

Obchodní zástupcovia

Poskytovatelia lineárnych AV komunikačných služieb
Súkromné

Verejné

Poskytovatelia nelineárnych komunikačných služieb AV
Súkromné

Verejné

Agregátory

Ostatné

Profil 

Celkový počet (na území)

Vek spoločnosti

Poloha

Ročný príjem (na základe minulého roku)

Počet zamestnaných osôb

Druhy 
audiovizuálnych diel

Podľa okna displeja
Kinematografické

Nie filmové

Podľa formátu
Unitárne

Sériové

Podľa trvania
Celovečerný film

Krátky film

Iné

Rola

Pôsobí iba ako distribútor

Pôsobí ako obchodný zástupca

Pôsobí ako koproducent

Pôsobí ako producent

Finančné 
nástroje na 
animáciu 
audiovizuálnych 
diel

Garantované minimum (MG)

Sadzby za distribúciu (poplatky)

Zálohy

Ďalšie zdroje 
financovania (nie 
akvizície) 

Verejné dotácie

Nadnárodné

                   Národné

Regionálne

Iné

Finančné prostriedky

Iné



A.2.2. Spotreba 

Dopyt a ponuka 

Definícia 

Spotreba audiovizuálneho obsahu je možno fázou hodnotového reťazca 
animácie, ktorá prešla najhlbšou zmenou za posledné roky, a označila tak 
pandémiu COVID-19 za bod obratu, ktorého konečný rozmer sa zatiaľ nedá 
posúdiť z hľadiska zmeny návykov. 

Rozumie sa, že spotreba je štádium, ktoré dodáva audiovizuálnemu dielu 
konečnú hodnotu a priamo monetizuje jeho publikum (lístky na film a 
požičovňa, index sledovanosti v lineárnych kanáloch alebo počet zhliadnutí v 
digitálnej spotrebe), ale tiež zvyšuje hodnotu nehmotného obsahu aktívom DV, 
prostredníctvom uznania značky, ktorá umožní vytváranie a predaj derivátových 
produktov (merchandising) a jeho transmediálny a crossmediálny vývoj. 

Preto, aby sme mohli zhodnotiť túto základnú časť hodnotového reťazca, je 
nielen nevyhnutné vykonať analýzu povahy verejnosti a audiovizuálnych diel, ale 
aj prístupu publika k obsahu z technologických aspektov (územia s väčšou 
digitálnou inf raštruktúrou, index digitálnej gramotnosti obyvateľstva), 
ekonomická (prístup k sieťam a zariadeniam, priemerný náklady na vstup do 
filmu vo vzťahu k SMI) alebo na trh (domáce a nedomáce dodávky 
poskytovateľov audiovizuálneho obsahu na danom území, rozmanitosť 
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Kľúčové figúry: Obsah, diváci a obrazovky 
Akcie: Audiovizuálna spotreba 
Zdroje: Vstupenky do kina, predplatitelia a hodnotenie publika  
prístup k obsahu 
Hlavné hodnoty: Vývoj publika a speňaženie obsahu 
Možné výsledky: Zvýšenie spotreby animovaného audiovizuálneho 
obsahu



ponúkaného obsahu a algoritmy umiestňovania a  popredia  obsahu u 2

digitálnych poskytovateľov). 

Toto hodnotenie musí byť doplnené znalosťami verejných stratégií, ktoré 
ovplyvňujú každé územie, pretože budú rozhodujúce pri vytváraní publika. 

Ciele 

• Identifikovať trendy v audiovizuálnej spotrebe. 

• Pochopiť nové návyky divákov, aby sa zjednodušil: 

o prístup k animovanému audiovizuálnemu obsahu, 

o obsah, propagácia a stratégie vo výstavných výkladoch 
výrobcami, distribútormi a vystavovateľmi. 

Zaujíma nás: 

o Kto vidí obsah animácie. 

o Aký typ obsahu animácie je najžiadanejší. 

o Kde a ako sa spotrebúva obsah animácie. 

o Ako je možné zlepšiť spotrebu animačného obsahu 

Zameranie 

• Analýza správ o kvantitatívnych údajoch od publika: 

▪ Individuálne publikum na území (lineárna a nelineárna spotreba). 

▪ Výročné správy filmových inštitútov. 

▪ Analýza publika na internete pomocou pasívnych metód (web 
centri). 

• Prieskumy, ktoré majú vyplniť festivaly a výstavy, o účasti verejnosti na nich. 

• Spolupráca so subjektmi pre správu práv výrobcov. 

• Spolupráca s knižnicami, občianskymi centrami a vzdelávacími 
inštitúciami s cieľom monitorovať činnosti, ktoré zahŕňajú animovaný 
audiovizuálny obsah. 

 Dôležitosť v tejto súvislosti by sa mala chápať ako “propagácia diel uľahčením prístupu k nim, zvýraznením ich 2

odporúčacích algoritmov a zvýraznením ich umiestnenia na obrazovke (implementácia nástrojov priameho prístupu do 
katalógu a zvýraznenie ich prezentácie na obrazovke a jej umiestnenie na logickej obrazovke.)”
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• Kvalitatívna štúdia o publiku prostredníctvom prieskumov uskutočnených 
na reprezentatívnych vzorkách divákov na danom území. 

• Analýza ponuky animovaných audiovizuálnych diel na území 
prostredníctvom spolupráce s iniciatívami ako napr. MAVISE alebo 
Lumière VOD. 

Hlavné premenné a ukazovatele 

V tejto fáze budeme audiovizuálnu spotrebu študovať zo štyroch hľadísk: 

Prvé hľadisko súvisiace s publikom bude analyzovať verejnosť prostredníctvom 
demografické ukazovatele (pohlavie, vek, zdravotné postihnutie, umiestnenie, 
vzdelanie, zamestnanie a úroveň príjmu), ktoré poskytnú aktualizovaný obraz 
o súčasnom publiku animovaných audiovizuálnych diel. (Obr. A.2.2-1) 
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(0106) Na obr. A.2.2-1.- Profil publika (demografické ukazovatele)

Vek

Pohlavie

Postihnutie

Poloha

Krajina

Mesto

Viac ako 3 milióny obyvateľov

1 M - 3 M obyvateľov

500 000 - 1 milión obyvateľov

100 000 - 500 000 obyvateľov

50 000 - 100 000 obyvateľov

10 000 - 50 000 obyvateľov

Menej ako 10 000 obyvateľov

Stupeň 
vzdelania

Povinné základné vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie

Odborného vzdelávania

Titul stredného stupňa

Maturita

Bc.

Mgr./Ing.

PhD alebo ekvivalent

Iné

Zamestnanie Situácia v zamestnaní

Aktívny
Zamestnaný

Nezamestnaný

Neaktívny

Študent

Na dôchodku

Iné
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OBR. A2.2-1. - Profil publika (demografické ukazovatele) (pokračovanie)

Zamestnanie

Povolanie Európska 
štandardná klasifikácia 
zamestnaní (ESCO)

Vojenské povolania 

Riaditelia a manažéri 

Vedeckí a intelektuálni odborníci 

Strední technici a odborníci 

Zamestnanci administratívnej podpory 

Servisní pracovníci a predajcovia v obchodoch a na 
trhoch 

Poľnohospodári a kvalifikovaní pracovníci v 
poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove 

Dôstojníci, operátori a remeselníci v oblasti 
strojárenstva a iných remesiel 

Prevádzkovatelia a montéri strojov a strojov 

Základné zamestnania 

Ostatné

Sektor práce ISCED-F 
2013

Vzdelávanie

Umenie a humanitné vedy

Spoločenské vedy, žurnalistika a informácie

Obchod, správa a legislatíva

Prírodné vedy, matematika a štatistika

Technológia informácií a komunikácie

Strojárstvo, výroba a stavebníctvo

Poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, rybolov a zverolekárstvo

Zdravie a wellness

Služby

Iné

Priemerný 
príjem na 
domácnosť (*) 
(*) Minimálny 
medziodborový plat v 
krajine bydliska, 
aktualizovaný.

Rovnaké ako SMI

Medzi SMI a 2 * SMI

Medzi 2 * SMI a 5 * SMI

Viac ako 5 * SMI

Členovia 
domácnosti

1

2

3

4

5 a viac
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La Druhým hľadiskom je odkaz na typológiu obsahu vrátane formátu, techniky, 
národnosti, jazyka a veku. (Obr. A.2.2-2) 

 
Okrem toho by sa analýza mala zamerať na: zobrazovacie okná, ktoré sú 
klasifikované podľa troch konceptov určených novými zvykmi spotrebiteľov: 

• Jednotlivec (vrátane rodinnej jednotky) alebo kolektív, ktorý nahradzuje 
tradičnú klasifikáciu týkajúce sa priestoru (doma / mimo domova) 
personalizovaným oknom, ktoré je možné sledovať mimo domova alebo 
doma - prostredníctvom notebookov, tabletov alebo smartfónov - alebo 
kolektívnym oknom v rámci kín alebo iných priestorov zdieľaných s 
viacerými divákmi. 

• Lineárne alebo nelineárne, v závislosti od interaktivity diváka s ohľadom 
na sledovanie konkrétneho audiovizuálneho diela. 

• Podľa technologickej podpory používanej publikom, pretože to bude 
rozhodujúcim faktorom pri výbere obsahu. 

Štúdia okien by mala obsahovať aj informácie o nákladoch (ročných) a 
frekvencii používania (v dňoch alebo týždňoch pre jednotlivé okná a v 
mesiacoch alebo ročne pre kolektívne okná). (Obr. A.2.2-3) 

(0106) Na obr. A.2.2-2.- Klasifikácia animovaného obsahu spotrebovaného publikom

Formát Technika Jazyk Národnosť Vek

Krátky film 3D
Originál
na 
verzia

S titulkami

Európska
Deti

Predškols
ký vek

3-6 rokov

Celovečerný 
film 2D Bez titulkov

6-9 rokov

Tínedžeri

9-12 rokov

Seriál
Stop 
Motion

Dabovaný Neeurópska

12-16 
rokov

16-18 
rokov

Iné Iné
Dospelí

Celá rodina
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(0106) Na obr. A.2.2-3. - Klasifikácia priezorov

OKNO FREKVENCIA 
POUŽÍVANIA

NÁKLADY NA 
POUŽITIE

Individuálne

Podľa 
interaktivity 
diváka

Lineárne

Verejná 
TV

Medzinárodná

priemerná 
denná 
spotreba priemerné 

ročné náklady 

Národná

Regionálna

Miestna

Iná

Platená 
TV

Medzinárodná

Národná

Regionálna

Miestna

Iná

Iná

Nelineárne

IPTV (internetový 
protokol TV)

OTT

Platforma 
VOD

Platforma 
SVOD

Platforma na 
zdieľanie videa

Iné

Iné

Iné

Podľa 
technologickej 
podpory

Smart TV

Nie Smart TV

Počítač
Desktop

Notebook

Tablet

Smartfón

Iné

Kolektívne
Kiná

Billboard

priemerná 
ročná 
spotreba

Festivaly

Iné

Iné
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Nakoniec, pre úplnú znalosť audiovizuálnej spotreby je potrebné zohľadniť z 
kvantitatívneho hľadiska ponuku audiovizuálneho obsahu pre animáciu na 
danom území: počet otvorených kanálov alebo platforiem (VOD alebo SVOD) 
prístupných v rámci predplatného, ktoré vysielajú animovaný obsah na danom 
území, počet miestností alebo percento vystavených animovaných diel (z 
celkového počtu premietaných filmov) alebo počet festivalov a výstav 
zameraných na animáciu na danom území. (Obr. A.2.2-4) 

(0106) Na obr. A.2.2-4.- Ponuka animačného obsahu

TYP OKNA
Sprístupnený 
počet na 
území

S obsahom 
animácie

% 
animovaného 
obsahu 
z celkového 
programu 
alebo katalógu

Individuálne

Lineárne 

Verejná 
TV

Medzinárodná

Národná

Regionálna

Miestna

Iná

Platená 
TV 

Medzinárodná

Národná

Regionálna

Miestna

Iná

Iná

Nelineárne

IPTV (internetový protokol 
TV)

OTT

Platforma VOD

Platforma 
SVOD

Platforma na 
zdieľanie videa

Iné

Iné

Iné

Kolektívne

Kiná

Festivaly a 
predstavenia

zadarmo

platené

Iné
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Pre správne vyhodnotenie tejto fázy sa odporúča zahrnúť premenné, ktoré majú 
zohľadniť technologickú infraštruktúru územia: aké je percento obyvateľov s 
prístupom k internetu a aká je ich úroveň konektivity (optické vlákna, 5G, 4G, 
3G alebo iná), pretože to bude mať významný vplyv na spotrebu 
audiovizuálneho obsahu . 
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PODPORNÉ ČINNOSTI 

Zahŕňajú etapy, ktoré vytvárajú podmienky potrebné na to, 
aby sa európske odvetvie animácie rozšírilo ako celok. 
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B. 1. Vzdelávanie 

Školenie a aktualizácia 

Definícia 

Táto etapa sa zameriava na získanie odborných vedomostí a zručností a jej kľúčové 
ukazovatele a premenné súvisia hlavne so vzdelávaním vo výrobnom procese 
animovaného audiovizuálneho diela.  

Bude sa venovať pozornosť dvom štrukturálnym pilierom súvisiacim s odbornou 
prípravou v odbore animácie (z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska): 

• Vzdelávacie inštitúcie. 

• Vzdelávacie programy. 

Analýza v tejto etape je nevyhnutná pre návrh ekosystému sektoru udržateľnej 
animácie a pre dosiahnutie udržania talentu: 

• Na jednej strane je synchronizácia školení s obchodným dopytom 
kľúčom, ktorý umožní širokú zamestnateľnosť na danom území, a tým aj 
udržanie miestnych talentov. 

• Na druhej strane, excelentnosť v oblasti odbornej prípravy bude to, čo v 
budúcnosti zaručí vysoko kvalitnú výrobu s medzinárodným potenciálom 
a globálnou konkurencieschopnosťou, posilnenie a rozšírenie 
priemyselnej základne odvetvia na danom území, zvýšenie dopytu po 
zamestnanosti a preto udržanie talentu. 
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Kľúčové figúry: Vzdelávacie inštitúcie 
Akcie: Vzdelávacie programy 
Zdroje: Oficiálne kvalifikácie, postupy a ďalšie vzdelávanie 
Hlavné hodnoty: Synchronizácia vzdelávanie-podnik 
Možné výsledky: Väčšia zamestnateľnosť spomedzi absolventov a znížený 
odliv talentov



Paralelná analýza tohto prepojenia v hodnotovom reťazci na rôznych európskych 
územiach umožní pripraviť homologizáciu a demokratizáciu pracovných 
príležitostí pre digitálne talenty.  

Bude to tiež dobrý nástroj do budúcnosti na podporu európskych koprodukcií, 
pretože by poskytol štandard excelentnosti v profesionalizácii rôznych území. 

Ciele  

• Vyškoliť budúcich kvalifikovaných odborníkov, odborníkov na najnovšie 
trendy v tomto sektore. 

• Udržať aktívnych odborníkov v obraze. 

• Synchronizovať výcvikové programy so skutočnými potrebami 
animačného priemyslu. 

• Navrhovať efektívne programy stáží medzi vzdelávacími inštitúciami a 
spoločnosťami. 

• Vytvoriť spoločnú európsku referenčnú úroveň týkajúcu sa digitálnych 
údajov a interoperability. 

Zaujíma nás: 

o Ponuka vzdelávacích centier a programov zameraných na animáciu 
územia. 

o Ponuka školení pre aktualizáciu odborníkov v oblasti animácie. 

o Vzťah medzi vzdelávacími programami a skutočnými potrebami odvetvia. 

o Existencia a prispôsobenie platforiem dialógu medzi školením, 
priemyslom a správou.  

o Ťažkosti s prístupom k odbornej príprave a aktualizácii odbornej prípravy 
(ekonomické, technologické alebo prístupové). 

Zameranie 

• Spolupráca s ministerstvami kultúry, školstva, práce a zamestnanosti (na 
regulovaných stupňoch) a prípadne s regionálnymi/miestnymi politickými 
inštitúciami s cieľom dozvedieť sa viac o politikách odbornej prípravy a 
zamestnanosti na danom území. 
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• Znalosti o európskych výcvikových programoch a klasifikáciách týkajúcich 
sa vzdelávania a odborných kategórií. 

• Vyplnenie prieskumov: 

o Školiace strediská. 

o Aktívni profesionáli. 

o Produkčné spoločnosti. 

Hlavné premenné a ukazovatele 

Pre analýzu tejto etapy bolo školenie posudzované z  dvoch uhlov, a  to, z  uhla 
vzdelávacích centier a výcvikových programov, v dvoch diferencovaných 
blokoch. 

Školy 

Vzdelávacie centrá musia byť analyzované z hľadiska ich oficiálneho schválenia 
(ak vyučujú regulované alebo neregulované vzdelávanie) v rámci národných 
vzdelávacích systémov - a ak sú v súlade s európskymi normami -, stupňa, ktorý 
ponúkajú, alebo ich financovania (verejného, súkromného alebo zmiešané 
centrá), ale aj z hľadiska ich prístupnosti, ktorú určujú ukazovatele ako náklady 
na školné alebo existencia štipendií, obmedzené poplatky alebo numerus 
clausus bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú prístupové testy alebo jeho 
metodiku (prezenčné, na diaľku alebo zmiešané). 

Ďalším zásadným rozmerom budú vedomosti študentov, demografické faktory, 
ako sú vek, pohlavie, zdravotné postihnutie alebo geografické umiestnenie, ale aj 
informácie o ich situácii v zamestnaní (aktívni - pracujúci a nezamestnaní - alebo 
pasívni - študenti, dôchodcovia - a či majú predchádzajúci výcvik alebo nie. 

Posledným určujúcim aspektom bude percento zamestnateľnosti bývalých 
študentov a miesto, kde nájdu zamestnanie. (Obr. B.1-1) 
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(0106) Na obr. B.1-1.- Klasifikácia vzdelávacích centier

Podľa jeho úradného uznania
Regulované školenie

Neregulované školenie

Podľa titulu

Osvedčenie

Stupeň 

Titul odborného výcviku

Maturita

Bc.

Mgr./Ing.

Doktorát

Iné

Podľa zdroja financovania

Verejné

Nadnárodné

Národné

Regionálne

Iné

Súkromné

Zmiešané

Iné

Podľa nákladov

Bezodplatné

Platené

Štipendiá

Zápis

Odvody

Iné

Iné

Podľa prístupu

Numerus clausus

Prijímacie skúšky

Bez prijímacích skúšok

Iné

Podľa metodiky

Prezenčné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie, e-vzdelávanie 

Zmiešané

Iné
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Vzdelávacie programy 

Analýza tohto posledného bloku je rozhodujúca pre optimalizáciu synchrónnosti 
medzi vzdelávaním a priemyslom, pričom pristupujeme k nej z rôznych uhlov 
pohľadu. (Obr. B.1-2): 

• Trvanie programu a použité vyučovacie metódy (týkajúce sa osobného 
kontaktu, školenia mimo učebne, procedurálneho prístupu a 
monitorovania pokroku vo výcviku). 

• Mobilita - miestna, národná alebo medzinárodná - ponúkaná programom 
prostredníctvom výmenných dohôd s inými strediskami, dohôd o stážach 
so spoločnosťami a podobne. 

• Kompetencie vyvinuté programom. 

• Konkrétne vyučované predmety, ktoré sa synchronizujú s predmetmi 
uvedenými v module profesionálnych profilov. 

(0106) Na obr. B.1-1.- Klasifikácia vzdelávacích centier (pokračovanie)

Podľa študentov

Počet

Pohlavie (%)

Vek (priemerný)

Postihnutie (%)

Pôvod (%)

Miestny

Rovnaká krajina

Medzinárodný

Situácia v oblasti 
zamestnanosti (%)

Aktívny

Neaktívny

Stupeň predchádzajúceho vzdelania (priemer)

So štipendiom (%)

Podľa zamestnateľnosti po 
ukončení štúdia

Pomer úspešnosti

Miesto

Na rovnakom území

Mimo územia (Rovnaká krajina)

Mimo územia (Európa)

Mimo územia (Iné)
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(0106) Na obr. B.1-2 Klasifikácia vzdelávacích programov

Podľa trvania

Dlhodobé (viac ako 3 roky)

Stredné trvanie (1-3 roky)

Krátkodobé (menej ako 1 rok)

Intenzívny program (menej ako mesiac)

Seminár

Odborné školenie

Iné

Podľa vyučovacích 
metód

Štúdium

Plne prezenčné

Zmiešané

Diaľkové

Cvičenia mimo učebne

Stáže alebo prax

Workshopy

Výcvikové výlety

Iné

Zameranie

Zážitkové učenie

Simulácia a hry

Výcvik “vizuálneho myslenia”

Iné

Sledovanie

Doučovanie / koučing / mentoring

Samoštúdium

Iné

Iné

Podľa mobility programu

Nadnárodný
Európa

Iné

Národný

Regionálny

Iný

Podľa schopností

Základné výpočty

Pokročilá informatika

Inovatívne digitálne technológie

2D a 3D modelovanie a animácia

Podnikanie a riadenie

Tímový manažment

Sociálne kompetencie

Administratíva, účtovníctvo a financie

Jazyky

Zdravie a bezpečnosť na pracovisku

Kompetencie udržateľného rozvoja

Iné



(0106) Na obr. B.1-2 Klasifikácia vzdelávacích programov (pokračovanie)

Podľa ich predmetov

2D-3D grafický softvér

Animačný softvér

ADOBE ANIMATED SUITE ADOBE

SYNFIG STUDIO

OPENTOONZ

BLENDER

AUTODESK MAYA

TVPAINT

AUTODESK 3DS MAX

CINEMA 4D

3D STUDIO MAX

CHARACTER ANIMATOR

MOHO (ANIME STUDIO)

POSER

HOUDINI

DRAGONFRAME

STOP MOTION STUDIO

Iné

Kreslenie

Operačné systémy

Prototypy

Smer

Motion grafika

Scenár

Tvorivosť

Komunikácia

Tímový manažment

Time management

Riadenie projektov

Jazyky

Iné
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B.2. Financovanie a nariadenia 

Právny rámec 

Definícia 

Táto fáza sa zameriava na analýzu právneho, finančného a fiškálneho rámca, 
ktorý ovplyvňuje animačný sektor na území, pretože jeho rastová kapacita bude 
určená týmto rámcom, ktorý podmieňuje: 

• Priama verejná pomoc (chápaná ako nenávratné alebo návratné 
príspevky poskytované verejnými orgánmi v rôznych článkoch 
hodnotového reťazca, ako sú dotácie a zľavy v hotovosti). 

• Daňové stimuly a finančné možnosti, ktoré priamo ovplyvňujú vstup 
súkromných investorov, priťahovanie zahraničných investícií a získavanie 
záruk a záruk od bánk a úverových subjektov, a teda obeh hotovosti v 
tomto sektore. 

Pri analýze týchto podmienok je potrebné venovať osobitnú pozornosť 
povinnostiam uloženým rôznym činiteľom audiovizuálneho hodnotového 
reťazca: 
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Kľúčové figúry: Verejné a súkromné organizácie, ktoré financujú 
animačný sektor 
Akcie: Zlepšenie a harmonizácia regulačných rámcov na rôznych 
územiach 
Zdroje: Právny rámec (nadnárodný, národný a regionálny), ktorým sa 
určujú finančné a daňové nástroje na podporu audiovizuálneho obsahu 
na danom území 
Hlavné hodnoty: Podporné nástroje pre sektor animácie 
Možné výsledky:  

• Zlepšenie financovania audiovizuálneho animačného diela 
• Zvýšenie produkcie európskych animovaných diel a koprodukcií 
• Aktualizovaná databáza nástrojov a opatrení na podporu a 

propagáciu animačného sektoru na každom území



• Finančné aktíva (prostredníctvom priamych investícií do výroby, 
prostredníctvom príspevku do verejného fondu, ktorý bude spravovať 
verejnú pomoc na propagáciu audiovizuálnych diel na danom území). 

• S vysielaním a premietaním audiovizuálneho obsahu súvisí opatrenie, 
ktoré usiluje o zvýšenie jeho dopytu, a teda o vyššiu produkciu a viac 
priemyslu. 

Tento rámec musí mať na pamäti európsku víziu, ktorá je daná právomocami, 
ktoré mu boli zverené zmluvami EÚ, a ktorá bude podmieňovať aspekty, ako je 
maximálny percentuálny podiel verejnej podpory, ktorá sa dá na projekt 
poskytnúť (vrátane priameho financovania a daňových stimulov), činnosti, ktoré 
je možné financovať (napríklad nemožno izolovať niektoré časti výrobného 
procesu), alebo problémy spojené s rovnakou konkurenciou medzi 
spoločnosťami a územiami a protokol, kapacita a čas potrebný pri 
preformulovaní a úprave pravidiel, ktoré umožňujú vyšší rast odvetvie. 

Rozumieme preto, že hlboká znalosť tejto fázy a jej šírenie hlavným partnerom 
podrobne opísaným v tejto štúdii umožní skutočný návrh priaznivejších a 
synchronizovanejších scenárov, ktoré zodpovedajú potrebám udržateľného rastu 
v celom regióne. 

Ciele 

Identifikovať rôzne podporné stratégie pre sektor audiovizuálnej animácie na 
každom území a objaviť najlepšie postupy, ktoré umožnia udržateľný rast 
ekosystému animácie s cieľom prispôsobiť verejné politiky menej rozvinutým 
územiam s cieľom navrhnúť (strednodobé / dlhodobé) ) stratégie na: 

• posilnenie európskeho animačného priemyslu (MSP), 

• zlepšenie konkurencieschopnosti európskych animovaných diel, 

• zachovanie európskeho talentu. 

Zaujímajú nás: 

o najlepšie verejné postupy na podporu tohto odvetvia, 

o najlepšie súkromné postupy na podporu odvetvia. 
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Zameranie 

• Analyzovať regulačný rámec a jeho vplyv na podporu tohto sektora, a to 
prostredníctvom kinematografie ústavov a ďalších verejných subjektov, 
ktoré podporujú národné, regionálne a miestne sektor. 

• Identifikovať nástroje podpory, ale aj predmet podpory (profesionáli, 
spoločnosti alebo projekty) a fázu procesu animácie, v ktorej je podpora 
získaná.  

• Ďalej je potrebné preskúmať kompatibilitu medzi rôznymi európskymi 
rámcami: 

o spolupráca s oddeleniami zodpovednými za kultúru, priemysel 
a financie, 

o spolupráca s vere jno -súkromnými agentúrami pre 
audiovizuálne fondy, 

o prieskumy, ktoré majú vykonávať finančné agentúry, 

o analýza súkromných investícií prostredníctvom prieskumov, 
ktoré majú vykonávať animačné spoločnosti, s cieľom 
identifikovať najbežnejších súkromných investorov. 

Hlavné premenné a ukazovatele 

Verejné audiovizuálne propagačné nástroje 

V prvom rade musí byť identifikovaný poskytovateľ grantu a nariadenia, podľa ktorých 
je definovaná jeho forma financovania sektoru (zákony, kráľovské dekréty, smernice, 
rozvojové nariadenia, atď.), rozpočtový program, a  v  ňom nadácia pre priame 
financovanie (názov a trvanie programu) a jeho územná pôsobnosť. (OBR. B.2-1a) 
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Považovali sme za vhodné rozdeliť verejné nástroje na propagáciu audiovizuálnych 
diel (zamerané na podporu animácie, vyradenie skutočného obrazu) do dvoch 
kategórií, pričom rozlišujeme, či ide o priame alebo nepriame financovanie. 

Priame financovanie 

Za priame financovanie považujeme také financovanie, pri ktorom administratíva 
poskytne ekonomickú čiastku buď prostredníctvom konkurenčnej súťaže, alebo 
automatickým pridelením, ak žiadateľ spĺňa určité požiadavky, pričom do tejto 
kategórie patria mechanizmy, ako sú zľavy v hotovosti alebo pomoc vo forme 
vratných príspevkov - v prípade, že pomoc musí byť vrátená úplne alebo čiastočne 
na základe kritérií úspechu vopred stanovených poskytovateľskou inštitúciou, ako 
je Ibermedia alebo Eurimages - alebo grantov, ak je suma pridelená 
nenávratnému fondu, alebo kombinácia oboch. (Obr. B.2-1b) 
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(0106) Na obr. B.2-1a VEREJNÉ A PROPAGAČNÉ NÁSTROJE (Animácia)

Regulačný rámec

Poskytujúca inštitúcia

Názov fondu

Rozpočtový plán

Územná pôsobnosť

Nadnárodná

Národná

Regionálna

Iná



(0106) Na obr. B.2-1.b VEREJNÉ A PROPAGAČNÉ NÁSTROJE (Animácia)

Priame 
financovanie

Zľava v 
hotovosti

Pomoc

Informácie

Línia pomoci (názov)

Podstata

Grant

Vratný príspevok

Iné

Ročné súťaže

Počet

Periodicita
Pevná

Variabilná

Nadácia
Celkom 

Maximálne na žiadosť

Typológia

Podľa 
žiadateľa

Fyzická osoba

Právnická osoba

Podľa 
predmetu

Školenie

Zamestnanie

Štruktúra

Nadácia

Rast

Transformácia

Konsolidácia

Iné

Činnosť

Rozvoj

Tvorba

Výroba 

Distribúcia

Propagácia

Internacionalizácia

Výstava

Digitalizácia

Iné

Produkt Viď. obr. B.2-1-b bis

Iné
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Pre podrobnú analýzu pomoci, stanovenie premenných v rozvoji a konsolidácii 
audiovizuálneho priemyslu na území, stanovujeme dve kategórie: 

• Prvá z nich, technické informácie, meno, povaha (refundovateľné alebo 
nevratné), ako aj úvahy o celkovom vybavení linky a maximálnom 
prípustnom množstve na požiadanie, počte ročných hovorov a či sú pevné 
alebo nie. Tieto informácie o periodicite výziev sú veľmi dôležité pri 
príprave finančných plánov životaschopnosti audiovizuálnej spoločnosti a 
je vhodné implementovať harmonizačné kritériá medzi zdrojmi verejného 
financovania územia. 

• Druhá kategória rozlišuje typ pomoci podľa žiadateľa (fyzické alebo 
právnické osoby) a podľa predmetu pomoci: pomoc na odbornú prípravu 
(a aktualizácia odbornej prípravy), na štruktúru (rozdelenú podľa ich 
životných etáp), na činnosť, na ktorú je pomoc zameraná, a typ produktu, 
ktorý môže pomoc dostať. Hlavné premenné v tejto poslednej časti sú 
rozdelené v samostatnej tabuľke uvedenej nižšie vzhľadom na ich význam 
v tejto štúdii. (Obr. B.2-1-b bis) 
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(0106) Na obr. B.2-1b (bis) VEREJNÉ NÁSTROJE NA PODPORU AV

Priame 
financovanie 
 
 ➤Pomoc 
    ➤Typológia  
       ➤Podľa  
       predmetu

Produkt

Typ 

Jediný

Trvanie

Celovečerný film

Krátky film

Iné

Zobrazovacie 
okno

Film

Nefilmové

Iné

Formát

Unitárny

Sériový

Prvá séria

Ostatné série

Vstup

Žiadna 
koprodukcia

Národná

Cudzia

Koprodukcia

Finančná

Národná

Medzinárodná

Menšina

Väčšina

Balík projektov

Iné

Etapa

Scenár

Rozvoj

Produkcia

Titulky a dabing

Internacionalizácia

Distribúcia

Propagácia

Zobrazenie

Expozícia

Zníženie bankových úrokov

Iné
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Nepriame financovanie 

Druhú kategóriu, ktorá bude rozhodujúca pre podporu audiovizuálneho 
priemyslu na danom území, tvoria rôzne finančné a fiškálne nástroje, ktoré zvýšia 
súkromné investície, prilákajú zahraničný kapitál a vytvoria rámec, v ktorom 
budú mať rôzni činitelia audiovizuálneho hodnotového reťazca. povinnosti 
propagácie a propagácie audiovizuálnych diel na územiach, na ktorých pôsobia. 
(Obr. B.2-1c) 

Finančné prostriedky sa skladajú z pôžičiek a ručení: teritóriá s verejnou 
stratégiou v mediačných líniách uľahčujú financovanie spoločností a ich 
produktov prostredníctvom týchto preklenovacích dohôd medzi bankami a 
úverovými inštitúciami, ktoré zvyšujú obeh hotovosti v tomto sektore. 

Daňové stimuly sú veľkým investičným lákadlom na dané územie: na jednej 
strane stimulujú priečne súkromné investície do audiovizuálnych produkcií 
samotného územia, a preto je dôležité, aby sa prístup k týmto stimulom 
uskutočňoval svižne a zjednodušene, a počíta sa s pevnými právnymi zárukami. 
Na druhej strane daňové stimuly pre zahraničnú audiovizuálnu produkciu lákajú 
na natáčanie, stimulujúc nielen audiovizuálnu štruktúru tým, že sa najímajú 
odborníci a spoločnosti na danom území, ale aj ďalšie súvisiace oblasti, ako 
napríklad cestovný ruch a pohostinstvá. 

Daňový rámec je medzi rôznymi európskymi územiami mimoriadne 
konkurenčný, s rôznymi číslami, ktoré musia byť dobre známe, ako aj s 
požiadavkami na investície na území, ktoré sú s nimi zvyčajne spojené.  

Do tejto časti začleňujeme: povinnosti uvalené na rôznych zástupcov 
audiovizuálneho sektoru (okrem iných poskytovateľov audiovizuálnych 
komunikačných služieb, distribútorov, vystavovateľov, inzerentov alebo 
používateľov), že aj keď môžu byť finanční a nefinanční, považujeme za vhodné 
zahrnúť ich dohromady, pričom chápeme, že obaja pomáhajú vytvoriť tok 
ponuky a dopytu, ktorý prispieva k zabezpečeniu stability a zrelosti odvetvia: 

• Finančné, chápané ako poplatky a kvóty, ktoré je možné odvodiť zo 
špecializovaného správcovského fondu, ako je to v prípade francúzskeho 
CNC, ministerstvám, kinematografickým inštitútom alebo iným verejným 
agentúram, alebo priamo do všeobecných rozpočtov územia, alebo ako 
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povinnosť predpokladané investície do audiovizuálneho diela, priame 
investície do výroby, koprodukcie alebo nákupu práv. 

Je tiež dôležité vedieť, či povinnosť vopred investovať do európskeho 
audiovizuálneho diela má nejaké ďalšie požiadavky: 

o Ak sa má použiť úplne alebo čiastočne na diela nezávislých 
producentov: táto povinnosť je hybnou silou podnikateľskej 
štruktúry územia a zaručuje kultúrnu rozmanitosť. 

o Ak existujú konkrétne kvóty pre diela v úradných jazykoch a 
jazykoch menšín, stimulujúce miestnu produkciu a zaručujúce 
jazykovú rozmanitosť. 

o Ďalšie možné príslušné povinné investičné kvóty, ktoré 
ovplyvnia sektor ako celok, ak existujú, sú: 

• konkrétne pre animačný sektor, 

• kvóty pre kinematografické a iné ako kinematografické 
okná, 

• kvóty na unitárne alebo seriálové diela, 

• kvóty na obsah pre deti a mládež. 

• Nefinančné, čo môžu byť tie, ktoré sa týkajú propagácie alebo 
percentuálneho podielu vyhradeného na vysielanie, prehliadku alebo 
obsah v katalógu programov (a ich význačnosti), diel vyrobených na 
určitom území, v úradných, úradných a menšinových jazykoch alebo 
určených pre detské a mládežnícke publikum. 

(0106) Na obr. B.2-1c VEREJNÉ PROPAGAČNÉ NÁSTROJE (Animácia)

Nepriame 
financovanie

Finančné 
prostriedky

Pôžička

Ručenie

Daňové stimuly

Zľava na dani

Daňový úver (prenosný)

Daňový úver (neprenosný)

Daňový prístrešok
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(0106) Na obr. B.2-1c VEREJNÉ PROPAGAČNÉ NÁSTROJE (Animácia) (pokračovanie)

Nepriame 
financovanie

Povinnosti 

Finančné

Podľa 
povinných 
subjektov

Poskytovatelia 
komunikačných 
služieb AV

Verejné

Súkromné

Lineárne

Nelineárne

So sídlom na území

S publikom na danom 
území

Iné povinné

Podľa druhu 
záväzku

Sadzba
Špecifické pozadie

Iné

Priame 
investície 

Výroba

Koprodukcia

Kúpa práv

Iné

Iné

Podľa 
predmetu 
financovania

Typ práce

Od nezávislých 
producentov

Iné

Podľa prvého 
výstavného 
okna

Kinematografické

Nie filmové
Unitárne

Sériové

Podľa obsahu
Detské

Nie detské

Nefinančné

Podľa 
povinných 
subjektov

Poskytovatelia 
komunikačných 
služieb AV

Verejné

Súkromné

Lineárne

Nelineárne

So sídlom na území

S publikom na danom 
území

Iné povinné

Podľa druhu 
záväzku

Vydanie / expozícia / katalóg %

Propagácia

Iné

Iné
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Súkromné audiovizuálne financovanie 

Hlavné premenné súkromného audiovizuálneho financovania na danom území 
sú silne podmienené daňovým rámcom, najmä pokiaľ ide o investície spojené s 
daňovými úvermi.  

Po identifikácii regulačného rámca a hlavných charakteristík investora (právna 
povaha a účel, územná pôsobnosť) je potrebné vedieť, ktorý investičný nástroj sa 
použil a čo bolo predmetom investície. 

(0106) Na obr. B.2-2 SÚKROMNÉ FINANCOVANIE

Regulačný rámec

Investovaná suma

Finančný subjekt

Právna povaha 
Fyzická osoba

Právnická osoba

Účel
Neziskový

Ziskový

Územná pôsobnosť

Nadnárodná

Národná

Regionálna

Iná

Počet investorov
Jeden

Rôzni
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(0106) Na obr. B.2-2 SÚKROMNÉ FINANCOVANIE (pokračovanie)

Druh investície

Finančné 
prostriedky

Úver

Ručenie

Priame investície (finančné zmluvy)

Vzorce obchodnej spolupráce (AIE / AIEE / UTE) (spoločný 
podnik)

Crowdfunding

Crowdlending (vedenie typu peer-to-business)

Rizikový kapitál

Business Angels

Súkromný majetok 

Sponzorstvo

Tovar

Iné

Predmet financovania
Fyzická osoba

Právnická osoba

Účel financovania

Štruktúra

Nadácia

Rast

Transformácia

Konsolidácia

Iné

Činnosť

Rozvoj

Tvorba

Výroba 

Distribúcia

Propagácia

Internacionalizácia

Expozícia

Digitalizácia

Iné

Produkt

Celovečerné filmy

Seriály

Iné
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B.3. Zachovanie 

Budúcnosť 

Definícia 

Domnienka, že audiovizuálne diela sú súčasťou kultúrneho dedičstva určitého 
územia, je relatívne nedávna predstava, ktorá je málo asimilovaná správnymi 
orgánmi, ktoré v súčasnosti - viac ako dvadsať rokov po uverejnení Európskeho 
dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva - iba zo 47 krajín, ktoré sú 
súčasťou Rady Európy - musia tiež obsahovať nové koncepty, ako sú 
multimediálne alebo interaktívne diela. 

Zachovanie audiovizuálnych animovaných diel je naliehavou povinnosťou, 
pretože sú krehké z materiálneho hľadiska - najmä z obdobia pred digitálnym 
vekom - a boli podhodnotené z umeleckého a intelektuálneho hľadiska, napriek 
tomu, že sú kultúrnym odkazom mnohých generácie a pomáhajú budovať 
myšlienku sveta v detstve. 

V tejto fáze je dôležité hovoriť nielen o ochrane, ale aj o prístupnosti, aby sa mali 
brať do úvahy digitalizačné iniciatívy konzervovaných materiálov, ktoré k nim 
umožňujú prístup výskumníkom, vedcom, odborníkom a širokej verejnosti. veľa 
na mysli. 

V tomto riadku je potrebné zohľadniť aj prístup verejnosti, návrhy - verejné i 
súkromné - ktoré rozširujú zachované dedičstvo prostredníctvom publikácií, 
výstav, výstav a podobne. 
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Kľúčové figúry: Iniciatívy a verejné a súkromné inštitúcie  
Akcie: Zachovanie audiovizuálneho dedičstva 
Zdroje: Audiovizuálne archívy a databázy konzervovaných materiálov 
Hlavné hodnoty: Digitalizácia, archív, konzervácia a reštaurovanie 
Možné výsledky: Digitálna databáza európskych animovaných 
audiovizuálnych diel



Ciele 

V tejto fáze bude vykonaný pokus o identifikáciu osvedčených ochranárskych 
postupov, aby bolo možné predstaviť príbehy úspešných osôb zodpovedných za 
verejnú kultúrnu politiku na rôznych územiach. 

Zámerom je: 

• Uviesť zoznam verejných a súkromných iniciatív zapojených do záchrany 
animovaného audiovizuálneho dedičstva. 

• Klasifikovať verejnú pomoc na zachovanie zameranú hlavne na sektor 
animácie. 

• Identifikovať múzeá, filmové knižnice, nadácie a ďalšie organizácie 
zamerané na zachovanie dedičstva animácie. 

• Identifikovať iniciatívy ponúkajúce verejnosti prístup k animovanému 
audiovizuálnemu dedičstvu (publikácie, výstavy a podobne). 

Zaujímajú nás: 

o Verejné stratégie ochrany animovaných audiovizuálnych diel. 

o Podporné nástroje na financovanie ochrany animovaných 
audiovizuálnych diel. 

o Inštitúcie a organizácie zaoberajúce sa ochranou audiovizuálnych 
animovaných diel. 

o Plány prístupnosti a šírenie konzervovaných materiálov. 

Zameranie 

• Spolupráca s ministerstvami kultúry a inými príslušnými oddeleniami pri 
ochrane dedičstva s cieľom určiť stratégie, plány a verejné opatrenia na 
podporu ochrany dedičstva audiovizuálnej animácie. 

• Spolupráca s filmovými ústavmi, múzeami a vydavateľstvami, nadáciami, 
filmovými knižnicami a knižnicami a archívnymi fondmi verejnoprávneho 
rozhlasu a televízie, aby sa dozvedeli a analyzovali iniciatívy na ochranu a 
šírenie animovaného audiovizuálneho dedičstva, ktoré sa uskutočnili 
alebo sú v pláne. 

Model pre analýzu hodnotového reťazca v sektore animácie __________________________________________  80



• Vyplnenie prieskumov: 

o Subjekty, inštitúcie a organizácie, ktoré financujú ochranu a 
šírenie dedičstva. 

o Subjekty, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia dedičstvo. 

o Subjekty, inštitúcie a organizácie, ktoré sprístupňujú dedičstvo. 

Hlavné premenné a ukazovatele 

Premenné analýzy delíme do dvoch častí, pričom prvá bude odrážať 
charakteristiky subjektov, inštitúcií a organizácií venujúcich sa ochrane kultúrneho 
dedičstva z hľadiska ich vlastnej povahy (verejná alebo súkromná, zisková alebo 
nezisková, rámcovaná). v rámci ochranárskeho alebo nezávislého programu), 
spôsobu jeho financovania, dátumu začatia aktivít, ich dostupnosti a iniciatív 
šírenia, na ktorých sa podieľa, pokračovať so špecif ickými vlastnosťami 
zachovaného dedičstva. (Obr. B.3-1) 

(0106) Na obr. B.3-1 OCHRANA: ORGANIZMY

Názov

Poloha
Krajina

Mesto

Právna povaha

Verejné

Súkromné
Ziskové 

Neziskové organizácie 

Druh financovania

Súkromné fondy

Verejné prostriedky
Priame financovanie

Verejná súťaž

Ostatné
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(0106) Na obr. B.3-1 OCHRANA: ORGANIZMY (pokračovanie)

Program ochrany
Áno

Nie

Dátum začatia konzervačných aktivít

Podporné iniciatívy

NIE

ÁNO

Publikácie

Výstavy, ukážky a podobne

Iné

Prístupnosť

Prístupné verejnosti

Nie

Špecializované

Všeobecné

Náklady
Bezplatné

Platené

Katalóg
ÁNO

NIE

Celkový počet zachovaných 
animačných diel

Územný rozsah zachovaných diel

Nadnárodný

Národný

Regionálny

Iný

Typológia zachovaných diel

Nosič

Film 

Digitálny

Iný

Premiéra
Filmová

Nefilmová

Formát
Unitárny

Celovečerný 
film

Krátky film

Iný

Seriál

Technika
Animácia

Animácia a skutočný obraz
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V druhom bloku sa budeme venovať finančným prostriedkom na záchranu 
animovaného audiovizuálneho dedičstva existujúcim na danom území, pričom v 
prvom rade identifikujeme poskytovateľskú inštitúciu, samotný fond a typ 
financovania, ktoré sa prostredníctvom neho vyhľadáva, či už priamo alebo 
prostredníctvom program pomoci, v takom prípade bude potrebné analyzovať 
hlavné charakteristiky tejto pomoci a preskúmať ju z hľadiska jej vlastných 
charakteristík (dochádzka, dotácia, ročné výzvy, bez ohľadu na to, či je 
refundovateľná), ale aj charakteristík žiadateľov a vlastný predmet financovania. 
(Obr.3-2) 

(0106) Na obr. B.3-2 OCHRANA: FONDY

Názov poskytujúcej 
inštitúcie

Poloha
Krajina

Mesto

Územná pôsobnosť

Nadnárodná

Národná

Regionálna

Iná

Právna povaha

Verejná

Súkromná
Zisková 

Nezisková organizácia 

Názov fondu

Rozpočtový plán
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(0106) Na obr. B.3-2 OCHRANA: FONDY

Druh financovania

Priame financovanie

Program pomoci

Názov pomoci

Ročné súťaže
ÁNO

Pevné

Premenné

NIE

Dotácia

Celkom

Maximálne na 
žiadosť

Typ pomoci

Grant

Vratný príspevok

Verejná súťaž
Áno

Nie 

Uchádzači
Fyzická osoba

Právnická osoba

Účel financovania

Obnova

Klasifikácia

Digitalizácia

Zachovanie

Reštaurovanie

Šírenie

Iné
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PRÍLOHY 

Priestory na dialóg medzi zástupcami hodnotového reťazca 
animačného sektoru 
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C.1. Siete 

Udalosti 

Definícia 

Pandémia zmenila okrem iných vecí aj spôsob interakcie, v najlepších prípadoch. 
Sektorový kalendár, poznačený rôznymi sieťovými udalosťami, prešiel náhlou 
zmenou, ktorá však, zdá sa, nespomalila priemyselné tempo. Výmena informácií 
prebiehala online, čo je komplikovanejší vzorec pre tých agentov v hodnotovom 
reťazci, ktorí ešte stále nemajú konsolidovanú agendu: práca, ktorá sa 
preukázala, nemusí vyžadovať prítomnosť, ale budovanie dôvery a návrh budúce 
stratégie trpia sieťovou interakciou. 

Berúc do úvahy, že vytváranie sietí je jedným z hlavných aktív profesionála alebo 
spoločnosti, považovali sme za vhodné venovať túto poslednú časť všeobecne 
podceňovanej, ale zásadnej činnosti. V tejto fáze budeme študovať podujatia 
venované animácii, a to z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska: Európska 
animácia potrebuje trhy a odborné fóra, ale tiež a veľa obchodov, ktoré ju priblížia 
verejnosti a dajú jej uznanie v rámci samotný audiovizuálny sektor. 
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Kľúčové figúry: Organizácia verejných alebo súkromných subjektov, ktoré 
generujú priestory na stretnutia medzi agentmi sektoru 
Akcie: Udalosti a výmenné platformy pre tento sektor 
Zdroje: Návrhy a prístupnosť  
Hlavné hodnoty: Výstavba a konsolidácia sietí 
Možné výsledky: Prierezový kongres, ktorý pokrýva celý hodnotový 
reťazec animačného sektoru v Európe



Ciele 

• Identifikovať priestory na propagáciu a oboznamovanie európskej 
animácie. 

• Vyčíslite dopad, ktorý má účasť na podujatiach na profesionálov a 
audiovizuálne animované diela. 

• Zmerať dopad týchto udalostí na určitom území. 

• Dizajn stratégie propagácie a internacionalizácie európskeho 
animačného priemyslu. 

Zaujíma nás:  

o Funkcia každej z udalostí súvisiacich s animáciou na danom území. 

o  Či budú dosiahnuté stanovené ciele. 

o  Či sú prístupné. 

o Čím prispievajú k daného územiu. 

o Aké sú oblasti na zlepšenie. 

o Aké inovačné línie sa navrhujú po zdravotníckej kríze. 

Zameranie 

• Prieskumy, ktoré sa majú uskutočniť medzi profesionálmi v animačnom 
sektore z rôznych oblastí, s cieľom zistiť, ktoré udalosti najlepšie 
zodpovedajú potrebám tohto odvetvia. 

• Spolupráca s miestnymi a národnými správami zodpovednými za udalosti 
spojené s animáciou na danom území. 

• Spolupráca so súkromnými subjektmi (združeniami, spoločnosťami, 
nadáciami) organizujúcimi podujatia súvisiace s animáciou na danom 
území. 

Hlavné premenné a ukazovatele 

Po identifikácii organizujúcich subjektov a modelu financovania podujatia 
budeme analyzovať ich typológiu, pretože každý návrh ponúka odpoveď na 
rôzne potreby odvetvia. 

Model pre analýzu hodnotového reťazca v sektore animácie __________________________________________  87



Dôležitá bude tiež analýza z pohľadu účastníkov, účastníkov alebo verejnosti (ak 
existuje) a zameraný obsah. 

Odporúčame tiež vyhodnotiť náklady na prístup k udalostiam na území, pretože 
môže byť zásadnou otázkou posúdiť ich prístupnosť alebo užitočnosť pre danú 
verejnosť. (Obr. C.1-1) 

Obr. C.1-1 UDALOSTI

Organizujúci 
subjekt

Verejné

Súkromné

Iné

Financovanie

Verejné

Súkromné

Iné

Konanie

Prezenčné

Online

Zmiešané

Iné

Typ udalosti

Kongres

Dohovor

Stretnutie

Výstava

Festival

Fóra

Pitching

Koprodukcia

Financovanie

Siete

Iné

Trh

Šou

Ocenenia

Projekcie

Upfronts

Iné
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Obr. C.1-1 UDALOSTI (pokračovanie)

Oblasti

Miestne

Národné

Európske

Medzinárodné

Iné

Publikum

Účastníci

Typológia
Špecializovaní

Inštitúcie

Spoločnosti

Profesionáli

Študenti

Iné

Všeobecní

Prístup
Typ platby

Bezodplatne

Platba

Zápis

Akreditácia

Iné

Obmedzený

Verejnosť

Typológia
Špecializovaná

Inštitúcie

Spoločnosti

Profesionáli

Študenti

Iné

Všeobecná

Prístup
Typ platby

Bezodpl
atne

Platba

Zápis

Akreditácia

Iné

Obmedzený

Iné
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Obr. C.1-1 UDALOSTI (pokračovanie)

Obsah

Kategória

Animácia

Animácia a skutočný obraz

Animácie a VX

Animácie a videohry

Iné

Formát

Unitárny
Celovečerné filmy

Krátke filmy

Sériové

Iné

Okno

Kinematografické

Nie filmové

Iné
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090000168007bd2d 

Dohovor Rady Európy o kinematografickej koprodukcii (revidovaný) 
https://www.coe.int/en/web/conventions/recent-changes-for-treaties/-/
conventions/treaty/220/signatures?p_auth=8oKp1bcC 

Dôvodová správa k Európskemu dohovoru o kinematografickej koprodukcii 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cb5e4 

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách 
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1808 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32018L1808&from=ES 

Oznámenie Komisie o štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013XC1115(01) 

Európsky dohovor o ochrane audiovizuálneho dedičstva 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/183 

Dôvodová správa k Európskemu dohovoru o ochrane audiovizuálneho 
dedičstva 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cce58 

Uznesenie Rady z 24. novembra 2003 o uložení kinematografických diel v 
Európskej únii 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003G1205(03) 
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MEDZINÁRODNÁ ŠTANDARDNÁ KLASIFIKÁCIA VZDELÁVANIA 
UNESCO 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-
classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-
descriptions-2015-en. pdf 

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (ISCED) 
EUROSTAT 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#ISCE 

Európske zručnosti / kompetencie, kvalifikácia a povolania 
Európska komisia 
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?
resetLanguage=true&newLanguage=sk 

Minimálna mzda v roku 2020: Každoročné preskúmanie 
Eurofound 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/minimum-wages-
in-2020-annual-review?&utm_campaign=industrial-
relations&utm_content=minimumwage&utm_source=mynewsdesk&utm_mediu
m=email 

Règlement général des aides financières du CNC (RGA)  
https://www.producteurscinema.fr/wp-content/uploads/2017/03/RGA.pdf 

Zákon 7/2010 z 31. marca, všeobecný zákon o audiovizuálnych komunikáciách 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2010.html 

Zákon 55/2007 z 28. decembra o kinematografii 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22439 

Kráľovský dekrét 1084/2015 zo 4. decembra, ktorý vyvíja zákon 55/2007 z 28. 
decembra o kinematografii  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207 

Zákon 27/2014 z 27. novembra o dani z príjmu právnických osôb 
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https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-
impuesto-sobre-sociedades.html 

Kolektívna zmluva audiovizuálneho výrobného priemyslu (technici) 
Odkaz 
Základné demografické ukazovatele  
Štatistický národný ústav 
https://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf 

Štátny systém ukazovateľov vzdelávania 2018 
Ministerstvo školstva a odbornej prípravy 
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:05875ca9-5b06-49fb-84ff-
cb22a02501f6/seie-2018.pdf 

Národný zamestnanecký kódex (CNO) 
Štatistický národný ústav 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614 

Kráľovský dekrét 1591/2010 z 26. novembra, ktorým sa schvaľuje Národná 
klasifikácia zamestnaní 2011 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/17/pdfs/BOE-A-2010-19389.pdf 

Právne formy spoločnosti 
Ministerstvo priemyslu, obchodu a cestovného ruchu  
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/
FormasJuridicas-DescripcionA.aspx?
cod=AIE&nombre=Agrupaci%C3%B3n+de+Inter%C3%A9s+Econ%C3%co3=co es-es 

Vyhľadávač pomoci a stimulov pre spoločnosti 
Ministerstvo priemyslu, obchodu a cestovného ruchu  
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/
BuscadorAyudas.aspx 

Plán obnovy a odolnosti. Plán posilnenia pre audiovizuálny sektor 
Vláda Španielska 
https://www.lamoncloa.gob.es/ Presidente / actividades / Documents / 
2021/240321-Plan_de_impulso_al_sector_audiovisual.pdf 
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Animačný plán pre Európu 
Európska komisia 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-animation-plan 

Mapovanie animačného priemyslu v Európe 
Európske audiovizuálne observatórium  
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-26/
mapping_the_animation_industry_in_europe_16280.pdf 

Mapovanie vnútroštátnych pravidiel na propagáciu európskych diel v Európe  
Európske audiovizuálne observatórium  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/
9iKCxBYgiO6S/content/mapping-of-national-rules-for-the-promotion-of-
european-works-in- europe 

Mapovanie kritérií verejného financovania filmov a audiovizuálnych diel v EÚ  
Európske audiovizuálne observatórium  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/legal/-/asset_publisher/
F4u8Tw47uLJo/content/mapping-of-film-and-audiovisual-public-funding-
criteria-in-the-eu? _101_INSTANCE_F4u8Tw47uLJo_viewMode = pohľad 

IRIS Plus 2019-3: Územnosť a financovanie audiovizuálnych diel: najnovší vývoj 
Európske audiovizuálne observatórium  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/
9iKCxBYgiO6S/content/territoriality-and-financing-of-audiovisual-works-latest-
developments?_101_INSTANCE_9iKCviewxBYgiOiew/viewM 

IRIS Plus 2019-1: Podpora nezávislej audiovizuálnej produkcie v Európe 
Európske audiovizuálne observatórium  
https://rm.coe.int/iris-plus-2019-the-promotion-of-independent-audiovisual-
production-in-/1680947bc8 

GLOBÁLNY INCENTÍVNY INDEX 
OLSBERG SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Global-Incentives-
Index-2017-Intro.pdf 
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Globálny index stimulov 2020 
OLSBERG SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Olsberg-SPI-Global-
Incentives-Index-November-2020.pdf 

Stimuly pre globálnu filmovú produkciu 
OLSBERG SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Olsberg-SPI-Global-
Incentives-White-Paper-Final-2019-06-04.pdf 

Osvedčené postupy pri vývoji sektoru obrazoviek 
OLSBERG SPI 
https://filmzaken.files.wordpress.com/2019/09/afci-best-practice-
study-2019-09-13-final-1.pdf 

Budovanie udržateľných filmových podnikov: výzvy pre priemysel a vládu 
OLSBERG.SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/Building-Sustainable-Film-
Businesses.pdf 

Výročná správa o sektore digitálneho obsahu v Španielsku 2020 
ONTSI  
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/contenidos-digitales/informe-
anual-contenidos-digitales-2020 

Modely audiovizuálneho financovania v Európe 
BOW 
https://drive.google.com/file/d/1FeKnoC1u2cK6ie2qoX_d_Rq40UwVHgRN/view 

Odolnosť v animácii 
Ceny Quirino za ibero-americkú animáciu 
https://premiosquirino.org/download/informe_resiliencia_animacion.pdf 

Biela kniha španielskeho animovaného priemyslu a vizuálnych efektov 
DIBOOS 
https://www.dropbox.com/s/u0tv95260hdrjub/
DIBOOS_LIBRO%20BLANCO_Sep2018.pdf?dl=0 
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Podpora a koprodukcia animácie v európskych regiónoch 
Kino Regio 
https://www.cineregio.org/dyn/files/normal2_items/272-file/Animarco_A5_10.pdf 

Španielsko čelí zmene v účtovných pravidlách nehmotného majetku v EÚ 
Eusebi Nomen 
Upravené Inštitútom pre analýzu nehmotných vecí a Štátnou spoločnosťou DDI 
https://www.aeca.es/old/investigacion_iai.pdf 

Filmový a audiovizuálny priemysel v Španielsku. Stav otázky 2015 - 2018 
Carlos F. Dedič 
Notebooky Cayman Cinema 
https://festivaldemalaga.com/Content/source/img/superdestacados/
20200401110850_159_super_destacado_descarga.pdf 

Správa Media Nations 2020UK 
OFCOM 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/200503/media-
nations-2020-uk-report.pdf 

SPRÁVA 82/2020: Prítomnosť a dôležitosť európskych diel na serveri Netflix 
CAC (Consell Audiovisual de Catalunya) 
https://www.cac.cat/sites/default/files/Netflix_ES.pdf 

Práva súvisiace s autorským právom 
IBERLEY 
https://www.iberley.es/temas/derechos-afines-derechos-autor-42821 

Verejné inštitúcie na podporu audiovizuálneho sektoru v Latinskej Amerike a 
Európe 
Raimundo Roberts M. / Christine Weidenslaufer 
Knižnica národného kongresu v Čile Parlamentné technické poradenstvo 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27850/1/
institucionalidad_publica_de_fomento_del_sector_audiovisual_BCN.pdf 

Ochranné systémy a pomoc pre audiovizuálny sektor.  
Patxi Azpillaga / Petxo Idoyaga 
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https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA5taK94fxAhUy4YUKHR
zyB9oQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fojs.edexport%2 edexhudex. 
2F17424% 2F15199 & usg = AOvVaw18AU80KwdJui7_gijnJEVR 

Odpočet investícií do filmovej produkcie, španielskych audiovizuálnych 
seriálov a živých vystúpení 
PWC 
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/deduccion-por-inversiones-en-
producciones-cinematograficas-series-audiovisuales-espanolas-y-espectaculos-
en-vivo/ 

Špeciálny režim pre ZHZ a UTE 
Wolters kluwer 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?
params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTUyMTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ
3OQQGZapUt-ckhlQAptUm 

Formy obchodnej spolupráce 
Sprievodca podnikaním v Španielsku 2020 
https://www.guidetobusinessinspain.com/establecimiento-en-espana/2-7-1-
formas-de-cooperacion-empresarial/ 

MEDZINÁRODNÉ ALIANCIE (III) 
CIALT 
https://www.cialt.com/blog/actualidad-juridica/allaciones-internacionales-iii/ 

Rozdiely medzi investičnými stratégiami: “rizikový kapitál”, “business angels” 
a “skupinový kapitál” 
DOZEN 
https://dozeninvestments.com/recursos/diferencia-las-estrategias-inversion-del-
venture-capital-los-business-angels-equity-crowdfunding/ 

Často kladené otázky pre zástupcov a distribútorov 
ZákonDonut 
https://www.lawdonut.co.uk/business/marketing-and-selling/using-agents-and-
distributors/agents-and-distributors-faqs 
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Nové dimenzie publika v streamovacích platformách: druhý život Money Heist 
na Netflixe ako prípadová štúdia 
Elena Neira; Judith Clares-Gavilán; Jordi Sánchez-Navarro 
http://www.profesionaldelainformacion.com/contenidos/2021/ene/neira-clares-
sanchez_es.pdf 

Meranie publika na internete: reprezentatívnosť vzorky 
MYNWES 
https://www.mynews.es/medicion-de-audiencias-en-internet-la-
representatividad-de-la-muestra/ 

Detstvo a online audiovizuálny obsah v Španielsku: prístup k spotrebe a 
rodičovskej mediácii na platformách OTT 
Marcos Ramos, M., Pérez Alaejos, poslanec M, Cerezo Prieto, M. & Hernández 
Prieto. M. (2020). Detstvo a online audiovizuálny obsah v Španielsku: prístup k 
spotrebe a sprostredkovaniu rodičmi na platformách OTT, ikona 14, 18 (2), 
245-268. doi: 10,7195 / ri14.v18i2,1560 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5525/552563435011/movil/index.html 
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	V prvom rade ide o kvantitatívne a kvalitatívne zaradenie samotného diela: počet inscenácií v danom území, ale aj typológia na základe jeho premiérového plátna, jeho formátu, použitej techniky, nákladov a pôvodnej verzie. (Obr. A.1.2-3)
	Po druhé, preštudovanie špecifikácií pokiaľ ide o financovanie, prostredníctvom verejných nástrojov (dotácie a finančné prostriedky), koprodukčných štruktúr alebo iných nástrojov. (Obr. A.1.2-4)
	Nakoniec výrobný proces v jeho rôznych fázach: vývoj, predprodukcia, produkcia a postprodukcia, v rámci ktorých je potrebné získať časové, ekonomické a pracovné ukazovatele. (Obr. A.1.2-5)
	Táto úplná vízia produktu audiovizuálnej animácie umožní identifikovať najslabšie miesta výrobného procesu, ktoré bude potrebné posilniť prostredníctvom verejných politík, ktoré na jednej strane uľahčia vytváranie konkurenčných IP a ich udržanie na danom území, stálosť talentov a investícií a vytváranie sietí cezhraničného marketingu a spolupráce.
	Ekosystém prepojených spoločností
	S cieľom adekvátne posúdiť ekonomickú váhu a zamestnateľnosť sektoru výroby animovaného audiovizuálneho obsahu na danom území sa odporúča identifikovať a analyzovať spoločnosti spojené s animačnými prácami, ako napríklad štúdiá, dabingové spoločnosti, licenčné spoločnosti, výrobcovia hračiek a redaktori.
	A.2.1. Distribúcia
	Predaj
	Kľúčové figúry: Distribučné spoločnosti, medzinárodní obchodní agenti, televízne siete, streamovacie platformy a agregátory (nosiče)
	Akcie: Marketing a riadenie predaja
	Zdroje: Predpredaj, MG, doplnkové práva, merchandising
	Hlavné hodnoty: ROI (návratnosť investície), návratnosť investícií
	Možné výsledky: Otvorená databáza distribútorov a obchodných zástupcov
	Definícia
	V animácii hrajú distribútori kľúčovú úlohu, ktorá je relevantnejšia, ak ju porovnáme s produkciou skutočného obrazu, v zásade preto, že potrebný čas na vývoj a výrobu je oveľa dlhší.
	Jeho úlohou oproti produkčným spoločnostiam je skorší záväzok. Z tohto dôvodu sú na trhu hlavne distribútori príp. obchodní zástupcovia špecializovaní na animáciu.
	Aj v rámci veľkých štúdií existujú samostatné oddelenia, ktoré konkrétne riadia animované produkcie.
	Finančné zdroje poskytované distribútormi (MG alebo minimálna záruka) sú jednou z osí, na ktorých môžu nezávislí producenti stavať audiovizuálne animované diela a prispievať tak k napredovaniu celého ekosystému kultúrneho priemyslu na danom území.
	V minulosti zohrávali hlavnú úlohu pri financovaní animovaných audiovizuálnych diel verejné financovanie a televízie, ale dnes sa ich vedenia ujali streamovacie platformy, pretože pre ich kanály je potrebný nový a nový obsah, ktorý však niekedy (čoraz častejšie) vyžaduje úplné IP, čo je rozhodujúca strata majetku pre výrobnú spoločnosť. Platformy, agregátory a tiež televízie pôsobia ako distribútori, pretože audiovizuálna práca ťaží z veľkých trhov: priemerné náklady na diváka sa znižujú so zvyšujúcim sa počtom, čo urýchľuje a znásobuje návratnosť investícií. V tejto súvislosti je vhodné ustanoviť verejné politiky, ktoré zaručia kultúrnu rozmanitosť európskeho animovaného obsahu,
	Súčasným trendom je, že distribútor sa môže podieľať na rôznych rolách, pokiaľ ide o animované diela, a tieto nové zmiešané čísla by sa mali analyzovať, v ktorých distribútori pôsobia súčasne ako koproducenti, vystavovatelia alebo priamo ako producenti.
	Ciele
	Naším cieľom je poskytnúť SWOT analýzu distribúcie, ktorá je užitočná pre plánovanie opatrení v ďalšom kroku.
	Identifikovať problémy ochrany duševného vlastníctva.
	Zistiť, ako chrániť európsky obsah v súčasnom distribučnom modeli.
	V tejto fáze sa tiež odporúča aplikovať popis vonkajšieho prostredia - prostredníctvom politických, ekonomických, sociokultúrnych, technologických, udržateľných a právnych faktorov - získanie analýzy PESTEL, ktorá umožňuje predchádzať možným účinkom na štruktúru podniku.
	Zaujíma nás:
	Ekonomická váha a zamestnateľnosť distribučného sektoru v hodnotovom reťazci animácie.
	Účinky verejných politík na ochranu nezávislej európskej distribúcie animácií.
	Významné obchodné rozdiely medzi kinematografickou a nekinematografickou distribúciou animovaných diel.
	Objem podnikania, ktorým distribútori prispievajú do spoločností produkujúcich animáciu.
	Inovatívne spôsoby financovania audiovizuálnych animovaných diel distribútormi.
	Zameranie
	Prieskumy, ktoré majú vyplniť distribučné spoločnosti.
	Spolupráca s inštitúciami (napríklad ministerstvami kultúry, filmovými komisiami, inštitútmi kinematografie alebo agentúrami na podporu audiovizuálnych diel).
	Spolupráca s asociáciami a federáciami distribútorov audiovizuálnych diel.
	Hlavné premenné a ukazovatele
	Po prvé, typológia rôznych čísel týkajúcich sa predaja - sprostredkovateľa alebo distribútora - pričom v druhom prípade sa rozlišuje jeho nezávislý charakter alebo nie. V prípade poskytovateľov audiovizuálnych služieb budeme hovoriť o lineárnych alebo nelineárnych a verejných alebo súkromných.
	Ich štrukturálne ukazovatele (celkový počet na danom území, objem podnikania a zamestnateľnosť - ukazujúce na ukazovatele začlenenia, ako sú pohlavie a zdravotné postihnutie a vek, umiestnenie a vek spoločností) a profil ich špecializácie podľa formátu distribuovaných audiovizuálnych diel.
	Úlohou, ktorú zastávajú pri výrobe audiovizuálneho diela, a nástrojmi, ktoré používajú na ich financovanie, budú premenné, ktoré ponúknu súčasnú víziu úlohy distribúcie v hodnotovom reťazci animácie. (Obr. A.2.1-1)
	A.2.2. Spotreba
	Dopyt a ponuka
	Kľúčové figúry: Obsah, diváci a obrazovky
	Akcie: Audiovizuálna spotreba
	Zdroje: Vstupenky do kina, predplatitelia a hodnotenie publika
	prístup k obsahu
	Hlavné hodnoty: Vývoj publika a speňaženie obsahu
	Možné výsledky: Zvýšenie spotreby animovaného audiovizuálneho obsahu
	Definícia
	Spotreba audiovizuálneho obsahu je možno fázou hodnotového reťazca animácie, ktorá prešla najhlbšou zmenou za posledné roky, a označila tak pandémiu COVID-19 za bod obratu, ktorého konečný rozmer sa zatiaľ nedá posúdiť z hľadiska zmeny návykov.
	Rozumie sa, že spotreba je štádium, ktoré dodáva audiovizuálnemu dielu konečnú hodnotu a priamo monetizuje jeho publikum (lístky na film a požičovňa, index sledovanosti v lineárnych kanáloch alebo počet zhliadnutí v digitálnej spotrebe), ale tiež zvyšuje hodnotu nehmotného obsahu aktívom DV, prostredníctvom uznania značky, ktorá umožní vytváranie a predaj derivátových produktov (merchandising) a jeho transmediálny a crossmediálny vývoj.
	Preto, aby sme mohli zhodnotiť túto základnú časť hodnotového reťazca, je nielen nevyhnutné vykonať analýzu povahy verejnosti a audiovizuálnych diel, ale aj prístupu publika k obsahu z technologických aspektov (územia s väčšou digitálnou infraštruktúrou, index digitálnej gramotnosti obyvateľstva), ekonomická (prístup k sieťam a zariadeniam, priemerný náklady na vstup do filmu vo vzťahu k SMI) alebo na trh (domáce a nedomáce dodávky poskytovateľov audiovizuálneho obsahu na danom území, rozmanitosť ponúkaného obsahu a algoritmy umiestňovania a popredia obsahu u digitálnych poskytovateľov).
	Toto hodnotenie musí byť doplnené znalosťami verejných stratégií, ktoré ovplyvňujú každé územie, pretože budú rozhodujúce pri vytváraní publika.
	Ciele
	Kto vidí obsah animácie.
	Aký typ obsahu animácie je najžiadanejší.
	Kde a ako sa spotrebúva obsah animácie.
	Ako je možné zlepšiť spotrebu animačného obsahu
	Zameranie
	Analýza správ o kvantitatívnych údajoch od publika:
	Individuálne publikum na území (lineárna a nelineárna spotreba).
	Výročné správy filmových inštitútov.
	Analýza publika na internete pomocou pasívnych metód (web centri).
	Prieskumy, ktoré majú vyplniť festivaly a výstavy, o účasti verejnosti na nich.
	Spolupráca so subjektmi pre správu práv výrobcov.
	Spolupráca s knižnicami, občianskymi centrami a vzdelávacími inštitúciami s cieľom monitorovať činnosti, ktoré zahŕňajú animovaný audiovizuálny obsah.
	Kvalitatívna štúdia o publiku prostredníctvom prieskumov uskutočnených na reprezentatívnych vzorkách divákov na danom území.
	Analýza ponuky animovaných audiovizuálnych diel na území prostredníctvom spolupráce s iniciatívami ako napr. MAVISE alebo Lumière VOD.
	Hlavné premenné a ukazovatele
	V tejto fáze budeme audiovizuálnu spotrebu študovať zo štyroch hľadísk:
	Prvé hľadisko súvisiace s publikom bude analyzovať verejnosť prostredníctvom demografické ukazovatele (pohlavie, vek, zdravotné postihnutie, umiestnenie, vzdelanie, zamestnanie a úroveň príjmu), ktoré poskytnú aktualizovaný obraz o súčasnom publiku animovaných audiovizuálnych diel. (Obr. A.2.2-1)
	Jednotlivec (vrátane rodinnej jednotky) alebo kolektív, ktorý nahradzuje tradičnú klasifikáciu týkajúce sa priestoru (doma / mimo domova) personalizovaným oknom, ktoré je možné sledovať mimo domova alebo doma - prostredníctvom notebookov, tabletov alebo smartfónov - alebo kolektívnym oknom v rámci kín alebo iných priestorov zdieľaných s viacerými divákmi.
	Lineárne alebo nelineárne, v závislosti od interaktivity diváka s ohľadom na sledovanie konkrétneho audiovizuálneho diela.
	Podľa technologickej podpory používanej publikom, pretože to bude rozhodujúcim faktorom pri výbere obsahu.
	Štúdia okien by mala obsahovať aj informácie o nákladoch (ročných) a frekvencii používania (v dňoch alebo týždňoch pre jednotlivé okná a v mesiacoch alebo ročne pre kolektívne okná). (Obr. A.2.2-3)
	Nakoniec, pre úplnú znalosť audiovizuálnej spotreby je potrebné zohľadniť z kvantitatívneho hľadiska ponuku audiovizuálneho obsahu pre animáciu na danom území: počet otvorených kanálov alebo platforiem (VOD alebo SVOD) prístupných v rámci predplatného, ktoré vysielajú animovaný obsah na danom území, počet miestností alebo percento vystavených animovaných diel (z celkového počtu premietaných filmov) alebo počet festivalov a výstav zameraných na animáciu na danom území. (Obr. A.2.2-4)
	Pre správne vyhodnotenie tejto fázy sa odporúča zahrnúť premenné, ktoré majú zohľadniť technologickú infraštruktúru územia: aké je percento obyvateľov s prístupom k internetu a aká je ich úroveň konektivity (optické vlákna, 5G, 4G, 3G alebo iná), pretože to bude mať významný vplyv na spotrebu audiovizuálneho obsahu .
	PODPORNÉ ČINNOSTI
	Zahŕňajú etapy, ktoré vytvárajú podmienky potrebné na to, aby sa európske odvetvie animácie rozšírilo ako celok.
	B. 1. Vzdelávanie
	Školenie a aktualizácia
	Kľúčové figúry: Vzdelávacie inštitúcie
	Akcie: Vzdelávacie programy
	Zdroje: Oficiálne kvalifikácie, postupy a ďalšie vzdelávanie
	Hlavné hodnoty: Synchronizácia vzdelávanie-podnik
	Možné výsledky: Väčšia zamestnateľnosť spomedzi absolventov a znížený odliv talentov
	Definícia
	Vzdelávacie inštitúcie.
	Vzdelávacie programy.
	Analýza v tejto etape je nevyhnutná pre návrh ekosystému sektoru udržateľnej animácie a pre dosiahnutie udržania talentu:
	Na jednej strane je synchronizácia školení s obchodným dopytom kľúčom, ktorý umožní širokú zamestnateľnosť na danom území, a tým aj udržanie miestnych talentov.
	Na druhej strane, excelentnosť v oblasti odbornej prípravy bude to, čo v budúcnosti zaručí vysoko kvalitnú výrobu s medzinárodným potenciálom a globálnou konkurencieschopnosťou, posilnenie a rozšírenie priemyselnej základne odvetvia na danom území, zvýšenie dopytu po zamestnanosti a preto udržanie talentu.
	Paralelná analýza tohto prepojenia v hodnotovom reťazci na rôznych európskych územiach umožní pripraviť homologizáciu a demokratizáciu pracovných príležitostí pre digitálne talenty.
	Bude to tiež dobrý nástroj do budúcnosti na podporu európskych koprodukcií, pretože by poskytol štandard excelentnosti v profesionalizácii rôznych území.
	Ciele
	Ponuka vzdelávacích centier a programov zameraných na animáciu územia.
	Ponuka školení pre aktualizáciu odborníkov v oblasti animácie.
	Vzťah medzi vzdelávacími programami a skutočnými potrebami odvetvia.
	Existencia a prispôsobenie platforiem dialógu medzi školením, priemyslom a správou.
	Ťažkosti s prístupom k odbornej príprave a aktualizácii odbornej prípravy (ekonomické, technologické alebo prístupové).
	Zameranie
	Spolupráca s ministerstvami kultúry, školstva, práce a zamestnanosti (na regulovaných stupňoch) a prípadne s regionálnymi/miestnymi politickými inštitúciami s cieľom dozvedieť sa viac o politikách odbornej prípravy a zamestnanosti na danom území.
	Znalosti o európskych výcvikových programoch a klasifikáciách týkajúcich sa vzdelávania a odborných kategórií.
	Vyplnenie prieskumov:
	Školiace strediská.
	Aktívni profesionáli.
	Produkčné spoločnosti.
	Hlavné premenné a ukazovatele
	Školy
	Vzdelávacie centrá musia byť analyzované z hľadiska ich oficiálneho schválenia (ak vyučujú regulované alebo neregulované vzdelávanie) v rámci národných vzdelávacích systémov - a ak sú v súlade s európskymi normami -, stupňa, ktorý ponúkajú, alebo ich financovania (verejného, súkromného alebo zmiešané centrá), ale aj z hľadiska ich prístupnosti, ktorú určujú ukazovatele ako náklady na školné alebo existencia štipendií, obmedzené poplatky alebo numerus clausus bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú prístupové testy alebo jeho metodiku (prezenčné, na diaľku alebo zmiešané).
	Ďalším zásadným rozmerom budú vedomosti študentov, demografické faktory, ako sú vek, pohlavie, zdravotné postihnutie alebo geografické umiestnenie, ale aj informácie o ich situácii v zamestnaní (aktívni - pracujúci a nezamestnaní - alebo pasívni - študenti, dôchodcovia - a či majú predchádzajúci výcvik alebo nie.
	Posledným určujúcim aspektom bude percento zamestnateľnosti bývalých študentov a miesto, kde nájdu zamestnanie. (Obr. B.1-1)
	Vzdelávacie programy
	B.2. Financovanie a nariadenia
	Právny rámec
	Kľúčové figúry: Verejné a súkromné organizácie, ktoré financujú animačný sektor
	Akcie: Zlepšenie a harmonizácia regulačných rámcov na rôznych územiach
	Zdroje: Právny rámec (nadnárodný, národný a regionálny), ktorým sa určujú finančné a daňové nástroje na podporu audiovizuálneho obsahu na danom území
	Hlavné hodnoty: Podporné nástroje pre sektor animácie
	Možné výsledky:
	Zlepšenie financovania audiovizuálneho animačného diela
	Zvýšenie produkcie európskych animovaných diel a koprodukcií
	Aktualizovaná databáza nástrojov a opatrení na podporu a propagáciu animačného sektoru na každom území
	Definícia
	Táto fáza sa zameriava na analýzu právneho, finančného a fiškálneho rámca, ktorý ovplyvňuje animačný sektor na území, pretože jeho rastová kapacita bude určená týmto rámcom, ktorý podmieňuje:
	Priama verejná pomoc (chápaná ako nenávratné alebo návratné príspevky poskytované verejnými orgánmi v rôznych článkoch hodnotového reťazca, ako sú dotácie a zľavy v hotovosti).
	Daňové stimuly a finančné možnosti, ktoré priamo ovplyvňujú vstup súkromných investorov, priťahovanie zahraničných investícií a získavanie záruk a záruk od bánk a úverových subjektov, a teda obeh hotovosti v tomto sektore.
	Pri analýze týchto podmienok je potrebné venovať osobitnú pozornosť povinnostiam uloženým rôznym činiteľom audiovizuálneho hodnotového reťazca:
	Finančné aktíva (prostredníctvom priamych investícií do výroby, prostredníctvom príspevku do verejného fondu, ktorý bude spravovať verejnú pomoc na propagáciu audiovizuálnych diel na danom území).
	S vysielaním a premietaním audiovizuálneho obsahu súvisí opatrenie, ktoré usiluje o zvýšenie jeho dopytu, a teda o vyššiu produkciu a viac priemyslu.
	Tento rámec musí mať na pamäti európsku víziu, ktorá je daná právomocami, ktoré mu boli zverené zmluvami EÚ, a ktorá bude podmieňovať aspekty, ako je maximálny percentuálny podiel verejnej podpory, ktorá sa dá na projekt poskytnúť (vrátane priameho financovania a daňových stimulov), činnosti, ktoré je možné financovať (napríklad nemožno izolovať niektoré časti výrobného procesu), alebo problémy spojené s rovnakou konkurenciou medzi spoločnosťami a územiami a protokol, kapacita a čas potrebný pri preformulovaní a úprave pravidiel, ktoré umožňujú vyšší rast odvetvie.
	Rozumieme preto, že hlboká znalosť tejto fázy a jej šírenie hlavným partnerom podrobne opísaným v tejto štúdii umožní skutočný návrh priaznivejších a synchronizovanejších scenárov, ktoré zodpovedajú potrebám udržateľného rastu v celom regióne.
	Ciele
	Identifikovať rôzne podporné stratégie pre sektor audiovizuálnej animácie na každom území a objaviť najlepšie postupy, ktoré umožnia udržateľný rast ekosystému animácie s cieľom prispôsobiť verejné politiky menej rozvinutým územiam s cieľom navrhnúť (strednodobé / dlhodobé) ) stratégie na:
	posilnenie európskeho animačného priemyslu (MSP),
	zlepšenie konkurencieschopnosti európskych animovaných diel,
	zachovanie európskeho talentu.
	Zaujímajú nás:
	najlepšie verejné postupy na podporu tohto odvetvia,
	najlepšie súkromné postupy na podporu odvetvia.
	Zameranie
	Analyzovať regulačný rámec a jeho vplyv na podporu tohto sektora, a to prostredníctvom kinematografie ústavov a ďalších verejných subjektov, ktoré podporujú národné, regionálne a miestne sektor.
	Identifikovať nástroje podpory, ale aj predmet podpory (profesionáli, spoločnosti alebo projekty) a fázu procesu animácie, v ktorej je podpora získaná.
	Ďalej je potrebné preskúmať kompatibilitu medzi rôznymi európskymi rámcami:
	spolupráca s oddeleniami zodpovednými za kultúru, priemysel a financie,
	spolupráca s verejno-súkromnými agentúrami pre audiovizuálne fondy,
	prieskumy, ktoré majú vykonávať finančné agentúry,
	analýza súkromných investícií prostredníctvom prieskumov, ktoré majú vykonávať animačné spoločnosti, s cieľom identifikovať najbežnejších súkromných investorov.
	Hlavné premenné a ukazovatele
	Verejné audiovizuálne propagačné nástroje
	Priame financovanie
	Nepriame financovanie
	Súkromné audiovizuálne financovanie
	B.3. Zachovanie
	Budúcnosť
	Kľúčové figúry: Iniciatívy a verejné a súkromné inštitúcie
	Akcie: Zachovanie audiovizuálneho dedičstva
	Zdroje: Audiovizuálne archívy a databázy konzervovaných materiálov
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