
   
 

 

Załącznik B do Regulaminu 
Konkursu na wspieranie produkcji filmowej  

w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego 2021 

 

WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU APLIKACYJNEGO 

 

Wniosek aplikacyjny składa się z:  

1. Formularza  aplikacyjnego wypełnionego    zgodnie    z    instrukcją    i    podpisanego w wymaganych 
polach.  

2. Załączników:  

Załącznik nr 1. Scenariusz filmu wraz z dokumentem potwierdzającym nabycie praw do 
scenariusza oraz potwierdzeniem dokonania płatności (zgodnym z dołączoną 
umową)  

Załącznik nr 2. Streszczenie filmu (max 1 strona)  

Załącznik nr 3. Eksplikacja reżyserska realizacyjna, a w przypadku filmów animowanych projekty 
plastyczne (minimum 6 sztuk) i scenopis obrazkowy (załącznik podpisany przez 
reżysera)  

Załącznik nr 4. Kosztorys sporządzony jako arkusz programu MS Excel lub równoważnego, na który 
obowiązkowo składają się: strona zbiorcza (tzw. Top Sheet) oraz kosztorys 
szczegółowy (z podziałem na poszczególne okresy produkcji) ze wskazaniem pozycji 
kosztów do sfinansowania na terenie województwa podkarpackiego, 
stanowiących 100% równowartości wkładu koprodukcyjnego INSTYTUCJI 

Załącznik nr 5. Informacje na temat reżysera, na które składają się: list intencyjny reżysera 
(załącznik podpisany przez reżysera), CV reżysera, opis dorobku reżysera za dwa 
ostatnie filmy/opis dorobku serialowego reżysera osobno dla każdego filmu lub w 
przypadku debiutanta: etiudy szkolne, filmy off-owe, telewizyjne, inne (dołączone 
do wniosku w formie nośnika audiowizualnego)   

Załącznik nr 6. CV scenarzysty oraz opis dorobku (ostatnie 5 lat)  

Załącznik nr 7. Informacja o działalności PRODUCENTA w dziedzinie produkcji 
filmowej/telewizyjnej oraz opis dorobku PRODUCENTA za trzy ostatnie 
filmy/seriale   

Załącznik nr 8. Dokumenty rejestrowe PRODUCENTA i kopie dokumentów rejestrowych 
koproducentów  
(aktualny wydruk z KRS lub aktualny wydruk z CEIDG dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą)  

Załącznik nr 9. Kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem/oryginałów dokumentów (na 
przykład: umów koprodukcyjnych, listów intencyjnych z określoną kwotą wsparcia, 
promes, zabezpieczeń bankowych, wyciągów bankowych) potwierdzających 
zabezpieczenie środków pozwalających na ukończenie filmu  

Załącznik nr 10. List intencyjny od potencjalnego dystrybutora filmu   
(w przypadku filmu fabularnego lub animowanego – promesa od dystrybutora 
kinowego wraz z planem i kosztorysem promocji i dystrybucji, a w przypadku filmu 
dokumentalnego – promesa od firm gwarantujących publiczną eksploatację i 
odtwarzanie w jakimkolwiek systemie i technologii /nadawcy telewizyjni, insert, 
VOD/) 

Załącznik nr 11. Obsada aktorska, a w przypadku filmów niefabularnych bohaterowie  
(lista powinna zawierać przynajmniej nazwiska aktorów wybranych lub typowanych 
do głównych ról wraz z charakterystyką postaci; należy wyraźnie zaznaczyć role 
potwierdzone)  

 


