
MODEL DO 
BADANIA 
ŁAŃCUCHA 
WARTOŚCI 
SEKTORA ANIMACJI 



Badanie przeprowadzone przez 

 

Autorka: Mar Sáez Pedrero 

We współpracy z 
Jaume Tarrazón 

We współpracy z 

Martina Čeretková 
Mária Šimončičová 
Dária Hamajová 

i we współpracy z 

Daniel Zimmermann 
Emilia de Paola 



SPIS TREŚCI 
DOKUMENTU 

ALICE …………………………………………………………………………………………………………..………….……..…. STR. 7 

1. Czym jest projekt ALICE? 

2. Cele ALICE 

3. Czas trwania ALICE 

4. Partnerzy ALICE 

a. WALLIMAGE  

b. PICTANOVO  

c. PROA  

d. REGION APULII 

e. MINISTERSTWO KULTURY REPUBLIKI SŁOWACKIEJ  

f. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO (RARR) 

5. Jak działa ALICE? 

a. Finanse i prawo (F&L WG) 

b. Przedsiębiorczość i szkolenia (E&T WG) 

c. Promocja i oglądalność (P&A WG) 

d. Klaster / Inteligentna specjalizacja (C/SS WG) 

WZÓR DO BADANIA ŁAŃCUCHA WARTOŚCI SEKTORA ANIMACJI 
……………………………………………………………………………………..………………………..……………………………. STR. 14 

1. Motywacja do przeprowadzenia tego badania 

2. Projekt planu działania na rzecz ekosystemu animacji w Europie 

3. Metodologia zastosowana do przeprowadzenia tego badania 



STRUKTURA MODELU DO BADANIA ŁAŃCUCHA WARTOŚCI SEKTORA 
ANIMACJI ……………………………………………………………………………………………………………..………. STR. 25 

1. Definicje 

2. Łańcuch wartości animacji: Spis treści 

a. Główne działania 

i. Etapy TWORZENIA 

1. Tworzenie treści: Talent  

2. Produkcja: Firma produkcyjna i dzieła audiowizualne 

ii. Etapy RYNKU 

1. Dystrybucja: Sprzedaż 

2. Konsumpcja: Popyt i podaż 

b. Działania wspierające 

i. Edukacja: Szkolenie i aktualizacja 

ii. Regulacje i finansowanie: Ramy prawne 

iii. Utrzymanie: Przyszłość 

c. Załącznik 

i. Tworzenie sieci: Fora i rynki 

ŁAŃCUCH WARTOŚCI ANIMACJI ………………………………….…………………………………… STR. 29 

1. Główne działania 

a. Tworzenie treści 

i. Talent 

1. Definicja 

2. Cele 

3. Podejście 

4. Główne zmienne i wskaźniki 



b. Produkcja 

i. Firma produkcyjna i animowane dzieła audiowizualne 

1. Definicja 

2. Cele 

3. Podejście 

4. Główne zmienne i wskaźniki 

a. Firma produkcyjna 

b. Animowane dzieła audiowizualne 

c. Ekosystem powiązanych firm 

c. Dystrybucja 

i. Sprzedaż 

1. Definicja 

2. Cele 

3. Podejście 

4. Główne zmienne i wskaźniki 

d. Konsumpcja 

i. Popyt i podaż 

1. Definicja 

2. Cele 

3. Podejście 

4. Główne zmienne i wskaźniki 

2. Działania wspierające 

a. Edukacja 

i. Szkolenie i aktualizacja 

1. Definicja 

2. Cele 

3. Podejście 

4. Główne zmienne i wskaźniki 

a. Ośrodki edukacyjne 

b. Programy formacyjne 



b. Finansowanie i regulacje 

i. Ramy prawne 

1. Definicja 

2. Cele 

3. Podejście 

4. Główne zmienne i wskaźniki 

a. Publiczne narzędzia promocji audiowizualnej 

i. Finansowanie bezpośrednie 

ii. Finansowanie pośrednie 

b. Prywatne finansowanie dzieł audiowizualnych 

c. Zachowanie 

i. Przyszłość 

1. Definicja 

2. Cele 

3. Podejście 

4. Główne zmienne i wskaźniki 

3. Załącznik 

a. Tworzenie sieci 

i. Wydarzenia 

1. Definicja 

2. Cele 

3. Podejście 

4. Główne zmienne i wskaźniki 

DOKUMENTACJA ODNOŚNA …………………………………………………………..………..………….STR. 92 



ALICE        
                    



Czym jest projekt ALICE? 

ALICE (Animation League for Increased Cooperation in Europe) to europejski 
projekt współpracy międzyregionalnej skierowany do sektora animacji. 

Sześciu partnerów ALICE WALLIMAGE, Walonia (BE), PICTANOVO, Haut-de-
France (FR), PROA, Katalonia (ESP) -, REGION APULII, Apulia (IT), 
MINISTERSTWO KULTURY REPUBLIKI SŁOWACKIEJ, Region Bratysławski (SK), i 
RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO (RARR), Rzeszów (POL), 
wykrywają, analizują i dzielą się trudnościami i barierami napotykanymi przez 
sektor animacji, angażując w dialog ekspertów, przedstawicieli branży i władze, 
aby móc przedstawić baterię rozwiązań i ulepszeń opartych na wymianie 
doświadczeń , wykrywaniu dobrych praktyk i, docelowo, współpracy 
międzyregionalnej.  

• ALICE uwidacznia sektor animacji w Europie. 

• ALICE jednoczy agentów sektora animacji na poszczególnych terenach. 

• ALICE jest budowany jako przestrzeń dialogu, wymiany doświadczeń i 
tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla sektora animacji. 

Cele ALICE 

• Promocja rozwoju europejskich MŚP zajmujących się animacją oraz 
przyczynianie się do poprawy polityk związanych z tym sektorem. 

o Ułatwianie koprodukcji. 

o Zwiększanie dostępu do finansowania. 

o Zwiększanie konkurencyjności na rynku międzynarodowym. 

• Ulepszenia w zakresie szkoleń i zatrzymanie talentu w sektorze animacji 
w Europie. 
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Czas trwania ALICE 

• Faza I: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2021 r. 
Na tym etapie opracowywany jest plan działania, oparty na wymianie 
doświadczeń, badaniach i dialogu między partnerami ALICE, dla 
uzyskania szeregu propozycji mających na celu rozwiązanie wykrytych 
problemów. 

• Faza II: od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. 
W tej fazie wdrażany jest plan działania: sporządzony zostanie raport, 
który odzwierciedli pomyślne (lub nie) przejście od teorii do praktyki 
propozycji opracowanych w fazie I. 

Los socios de ALICE 

WALLIMAGE  
Partner prowadzący 
Mons, Region Walonii, Belgia. 

Spółka, będąca w 100% własnością rządu Walonii, została 
utworzona w 2001 r . w celu promowania postępu i 
z rów n oważo n e g o rozwo j u re g i o n a l n e g o p r ze mys łu 
audiowizualnego. Wallimage jest Walońskim Funduszem 
Inwestycyjnym do finansowania projektów audiowizualnych 
poprzez wybrane programy pomocowe i wsparcie dla 
koprodukcji. 

Linie pomocy obejmują fikcję, filmy dokumentalne, animacje i 
nowe formaty, zarówno dla telewizji, jak i f ilmu; ponadto 
dostępna jest linia finansowania dla firm audiowizualnych. 

Wallimage działa również jako firma analityczno-konsultingowa, 
uczestnicząc finansowo w produkcjach, które będą wiązać się ze 
znacznymi wydatkami w jej regionie. Ponadto jest to organ, 
który informuje o zachętach podatkowych i koordynuje lokalne 
projekty filmowe. 

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

Podmiot publiczny, który we współpracy z CNC zarządza 
ośmioma funduszami audiowizualnymi (napisy, rozwój i 
produkcja) . Finansuje dzie ła kinowe i telewizyjne – 
dokumentalne, animowane i fabularne – ale także gry wideo i 
nowe formaty. 

Działa również jako komisja filmowa, dysponując obszernymi 
bazami danych zarówno specjalistów z sektora, jak i firm czy 
lokalizacji, a także świadczy usługi konsultingowe i wykonuje 
programy ustawicznego szkolenia. 

www.pictanovo.com 

PROA  
Partner 3  
Barcelona, Katalonia, Hiszpania. 

Jedyny prywatny podmiotem w projekcie ALICE, PROA jest 
Zrzeszeniem Producentów  

Audiowizualnych na poziomie państwowym, z siedzibą w 
Barcelonie. 

Założone w 2008 roku, obecnie posiada 7 zrzeszonych 
stowarzyszeń i łącznie ponad 200 partnerów wśród f irm 
produkujących telewizyjne programy rozrywkowe, f ilmy 
dokumentalne, fabularne, animowane i gry wideo. 

Zrzeszenie pełni rolę strategicznego agenta w obronie interesów 
s e k to ra a u d i ow i z u a l n e g o n a p oz i o m i e kra j ow y m i 
międzynarodowym, pracując nad budową zrównoważonego 
ekosystemu audiowizualnego, który poprawia warunki swoich 
partnerów, generując dostępną przestrzeń informacyjno-
szkoleniową. 
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ProAnimats, profesjonalne stowarzyszenie producentów 
animacji, obejmujące wiele firm produkcyjnych, jest zrzeszone w 
PROA i aktywnie uczestniczy w innych organizacjach, takich jak 
DIBOOS (Hiszpańskie Zrzeszenie Animacji) i ANIMATION in 
EUROPE, Europejska Federacja Stowarzyszeń Niezależnych 
Producentów Animacji, która zrzesza dwadzieścia dwie 
organizacje z piętnastu krajów europejskich.  

www.proafed.com 

REGION APULII 
Partner 4  
Bari, Apulia, Włochy.   

Samorząd regionalny Apulii (Dipartimento Turismo, Economia 
della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia) 
za pośrednictwem Puglia Film Commission Foundation 
zapewnia wsparcie finansowe na wszystkich etapach projektów 
audiowizualnych (f ilmy długometrażowe, krótkometrażowe, 
seriale i programy telewizyjne i filmy dokumentalne), począwszy 
od poszukiwania koproducentów, poprzez Forum Filmowe 
Apulii, jak również w produkcji, poprzez Fundusz Filmowy Apulii 
i jego rabat pieniężny, oraz późniejszą promocję dzieł.  

www.apuliafilmcommission.it 

MINISTERSTWO KULTURY REPUBLIKI SŁOWACKIEJ  
Partner 5 
Bratysława, Republika Słowacka.  

Słowackie Ministerstwo Kultury rozwinęło intensywną działalność 
w zakresie projektowania strategii rozwoju przemysłu kulturalnego 
poprzez Słowacki Fundusz Audiowizualny (który ma specjalny 
program wspierający animację) lub utworzenie Słowackiej Rady 
Sztuki, podmiotu, który wspiera sektor gier wideo. Pierwszy z nich 
jest zarządzany przez Ministerstwo za pośrednictwem 
Departamentu Kultury i Twórczości, a drugi, za pośrednictwem 
Departamentu Mediów, Audiowizualnych i Praw Autorskich. 
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Ponadto słowacka telewizja publiczna (RTVS) zainwestowała 
znaczne środki jako koproducenci treści animowanych dla dzieci. 

Dzięki tym wszystkim działaniom słowacki przemysł animacji 
został wzmocniony i stoi teraz przed nowymi wyzwaniami: 
wspieraniem koprodukcji z Europą Zachodnią, odkryciem nowych 
modeli dystrybucji treści animowanych oraz opracowaniem formuł 
zachęcających do inwestycji publicznych i prywatnych w branży 
animacji. 

www.culture.gov.sk 

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 
(RARR)  
Partner 6  
Rzeszów, Polska. 

Celem RARR jest wspieranie rozwoju województwa 
podkarpackiego. Agencja jest obecnie jednym z najważniejszych 
aktorów regionalnej sceny społeczno-gospodarczej i rozwija swoje 
działania w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy. 

Dla tego regionu, który dysponuje dwoma publicznymi źródłami 
f inansowania audiowizualnego (krajowym poprzez Polski 
Fundusz Filmowy – który zarządza zwrotem 30% kosztów 
poniesionych na polskie produkcje, koprodukcje i usługi – oraz 
regionalnym poprzez Podkarpacką Komisję Filmową) , 
priorytetem jest wspieranie konkurencyjności MŚP w regionie, 
wspieranie tworzenia studiów animacji, promowanie rozwoju 
k lastrów f i lmowych oraz stymulowanie programów 
szkoleniowych i aktualizowanie regionalnych talentów. 

www.rarr.rzeszow.pl 
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Jak działa ALICE? 

Dialog międzyterytorialny jest zorganizowany wokół czterech grup roboczych 
(WG), które są kierowane lub współprowadzone przez jednego lub więcej 
partnerów projektu:  

• FINANSE I PRAWO (WG F&L). Prowadzona przez region Apulii. 
Ma na celu ustanowienie planów wsparcia dla innowacyjnej 
przedsiębiorczości sprzyjającej włączaniu rożnych grup społecznych 
poprzez współpracę publiczno-prywatną, w tym innowacyjnych planów 
szkoleniowych, które mogą być realizowane w regionach partnerskich. 

• PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I SZKOLENIA (E&T WG). Liderado por la Región de 
Puglia. Tiene como objetivo establecer planes de apoyo al 
emprendimiento innovador e inclusivo a través de la cooperación público 
- privada, incluidos planes de formación innovadores que puedan 
implementarse en las regiones de los socios.  

• PROMOCJA I OGLĄDALNOŚĆ (P&A WG). Współprowadzona przez 
Słowackie Ministerstwo Kultury i PROA. 
Ta grupa robocza bada najnowsze metody stosowane do dystrybucji i 
promocji treści, identyfikując obszary wymagające poprawy. 

• KLASTER / INTELIGENTNA SPECJALIZACJA (C/SS WG). Prowadzona 
przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. 
Bada jak strategie klastrów i “inteligentna specjalizacja” odnoszą się do 
łańcucha wartości animacji cyfrowej. 

Oprócz realizacji spotkań i wyciągnięcia wniosków przez poszczególne grupy 
robocze, przy wsparciu Słowackiego Ministerstwa Kultury, w PROA 
zaproponowano stworzenie MODELU BADANIA ŁAŃCUCHA WARTOŚCI 
SEKTORA ANIMACJI, który ułatwi ustanowienie wspólnej metodologii badania 
sektora, harmonizując główne wskaźniki i zmienne do wzięcia pod uwagę dla: 

• Uzyskania pełnego przekroju sektora w dowolnym obszarze. 

• Umożliwienie porównania danych. 

• Ułatwienie identyfikacji ogniw w łańcuchu wartości animacji, które 
należy wzmocnić w każdym obszarze. 

• Pomoc w planowaniu rozwoju ekosystemu sektora animacji dzięki 
organicznej i zrównoważonej strategii. 
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Motywacja do przeprowadzenia tego badania 

Przemysł animacyjny jest prężnym, zaangażowanym, umiędzynarodowionym 
sektorem, generującym wykwalifikowane i stabilne zatrudnienie dla młodych 
ludzi, które obejmuje różnorodność i może przewodzić cyfrowej awangardzie. 
Jest to również branża zdelokalizowana, elastyczna, która również generuje 
komplementarne działania w oparciu o własność intelektualną, niematerialne 
aktywa danego obszaru, w postaci produktów cross-media i licencji. 

Animacja dziecięca to także forma edukacyjnej rozrywki, źródło odniesień, 
które pomogą zdefiniować wizję świata w dzieciństwie. 

Przemysł animacyjny jest sektorem o wiele bardziej istotnym i strategicznym, 
niż można by uznać a priori, i pozycjonuje się obecnie jako sektor 
audiowizualny o najwyższych prognozach wzrostu, który może zapewnić 
danemu obszarowi ogromne zasoby gospodarcze, pracownicze, kulturowe, 
edukacyjne i technologiczne. 

We wrześniu 2017 r. program Creative Europe Media przedstawił PLAN ANIMACJI 
DLA EUROPY, opierając swoje rekomendacje i propozycje z jednej strony na 
dialogu prowadzonym przez Komisję Europejską z różnymi podmiotami w 
sektorze, a z drugiej, na informacjach zawartych w najnowszym raporcie, 
najbardziej kompletnym i aktualnym, jakim dysponuje obecnie sektor animacji 
w Europie, publikacji Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego z 2015 r. 
“Mapowanie branży animacji w Europie”. 

W PLANIE ANIMACJI DLA EUROPY podkreślono potencjał wzrostu sektora 
animacji – sektora elastycznego i pionierskiego w przyjmowaniu innowacyjnych, 
technologicznych i artystycznych rozwiązań oraz w testowaniu nowych modeli 
biznesowych – oraz uniwersalność animowanych dzieł audiowizualnych, 
mogących znaleźć odbiorców w wielu innych krajach niż kraj produkcji i 
interesować różne grupy wiekowe. 

Ale w dokumencie zwrócono również uwagę na niektóre jego słabości, takie jak 
jego znacznie dłuższy cykl produkcyjny: animacja, w porównaniu z dziełami z 
rzeczywistym obrazem, wymaga więcej czasu i pieniędzy, a zwrot z inwestycji 
może w związku z tym potrwać nawet do dziesięciu lat – wliczając w to okres 
rozwoju projektu – w przypadku filmów długometrażowych. Dostęp do 
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odpowiedniego finansowania dla firm i utworów audiowizualnych w 
perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej staje się zatem podstawowym 
wyzwaniem dla sektora. 

Innym wspomnianym aspektem jest tradycyjne uzależnienie sektora animacji 
pod względem finansowania od tradycyjnych telewizji linearnych (publicznych 
i prywatnych), które obecnie zmagają się z rosnącą konkurencją ze strony 
nowych agentów (platform VOD i kanałów udostępniających wideo) oraz 
podlegają dużej presji budżetowej, wymagającej z jednej strony pilnej adaptacji 
do nowych cyfrowych modeli konsumpcji audiowizualnej, a z drugiej strony, 
harmonizacji obowiązków wszystkich dostawców usług komunikacji 
audiowizualnej (linearnych i nielinearnych) skierowanych do odbiorców 
europejskich, zarówno w odniesieniu do przewidywanych inwestycji w dziełach 
europejskich, takich jak przydziały treści europejskich w programach i 
katalogach. 

Z drugiej strony twórcy animowanych treści audiowizualnych również musieli się 
dostosować do zmian wzorców konsumpcji użytkowników – które modyfikują 
trendy w zakresie formatów i monetyzacji treści – oraz do modeli biznesowych 
proponowanych przez OTT, które generalnie zakładają dla niezależnych 
producentów większą trudność w zachowaniu własności intelektualnej. 

Wyzwania, z którymi boryka się europejski sektor animacji, wymienione w 
PLANIE ANIMACJI to: 

• Utrzymanie talentów poprzez tworzenie ram, które wspierają rozwój firm 
w sektorze, i synchronizację między szkoleniami a firmą (przy 
uwzględnieniu niezbędnej ciągłej aktualizacji szkoleń dla specjalistów i 
kadry szkoleniowej). 

• Zachowanie własności intelektualnej (ang. IP), wartości niematerialnej, 
której przydaje wartości PLAN ANIMACJI i której potrzebuje, aby stać się 
wartościowym narzędziem eksploatacji i monetyzacji dzieł, zwiększyć 
inwestycje w promocję i marketing oraz zapewnić większą uwagę dla 
strategii dystrybucji. 

• Kreacja i promocja marki “Animacja Europejska” poprzez budowanie jej 
tożsamości i wizerunku oraz zapewnienie jej konkurencyjności na 
poziomie globalnym. 
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• Dostęp do finansowania sektora poprzez doskonalenie istniejących 
publicznych i prywatnych źródeł finansowania oraz wdrażanie nowych, 
zgodnych z poddanymi transformacji konsumenckimi modelami 
biznesowymi produkcji audiowizualnych, które pozwalają na 
zagwarantowanie finansowania przedsiębiorstw w krótkim okresie 
(księgowość), ale także w średnim okresie (poręczenia wekslowe i dostęp 
do kredytów) i długim okresie (poprzez utrzymanie własności 
intelektualnej), pozwalającego na stabilny wzrost sektora.  

W odniesieniu do przyszłości, priorytety uwzględnione przez PLAN ANIMACJI 
dotyczyły talentów, promocji i oglądalności oraz dostępu do finansowania. 

• Szkolenie i talent: wyznaczenie celu uczynienia Europy atrakcyjnym 
miejscem pracy dla europejskich i zagranicznych talentów. 

o Promowanie relacji między szkoleniami a przemysłem. 

o Ułatwienie mobilności talentów. 

o Podkreślenie znaczenia aktualizacji szkoleń. 

• Promocja i oglądalność: wyznaczenie celu zwiększenia globalnej 
konkurencyjności animacji europejskiej poprzez promocję, marketing i 
dubbing. 

o Poprawa inwestycji i strategii w zakresie promocji i marketingu. 

o Rosnące inwestycje w napisy i dubbing. 

o Wspieranie i ułatwianie koprodukcji. 

• Finansowanie: ułatwienie dostępu do finansowania w celu promowania 
rozwoju sektora. 

o Opracowywanie nowych instrumentów finansowych. 

o Łączenie finansowania publicznego i prywatnego. 

o Wzmocnienie dialogu między sektorem finansowym a branżą 
animacji. 

W ramach takiego podejściu Komisja wyraziła życzenie, by za pięć lat animacja 
europejska umocniła swoją tożsamość i została uznana za znak jakości 
zarówno dla produkcji kinowych, jak i niekinowych. 
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Ta wizja “Animacji Europejskiej” jako jednostki kolidowała jednak z 
niejednorodnymi liczbami podanymi przez wspomnianą wcześniej publikację 
Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego z 2015 r. “Mapowanie przemysłu 
animacji w Europie” w każdym z poszczególnych badanych obszarów, nie tylko 
pod względem ilości wyprodukowanych dzieł i średniego budżetu na nie, ale 
także w odniesieniu do liczby ekranów kinowych, telewizorów cyfrowych lub 
kanałów przeznaczonych dla dzieci. 

Ponadto dokonany przez nią przegląd treści animowanych wyprodukowanych w 
Europie w latach 2010-2014 pod względem globalnej konkurencyjności, w 
zakresie wielkości produkcji i oglądalności, ujawnił niepokojące dane: 

• 14,7% biletów w europejskich kinach to bilety na filmy animowane. 

• Animacja europejska zdobywa tylko 20% rynku animacji w Europie. 

• Rocznie produkuje się średnio 50 europejskich filmów animowanych. 

• Spośród 188 premier filmów animowanych w Unii Europejskiej w 2014 r. 
107 zostało wyprodukowanych w UE. Jednak większość obrotów sektora 
animacji odpowiada w tym roku 44 filmom amerykańskim. 

• Spośród 301 (wraz z innymi 40 równoczesnymi transmisjami w wysokiej 
rozdzielczości) 217 kanałów dla dzieci jest tworzonych w Unii Europejskiej 
przez filie amerykańskie. 

• Jeśli chodzi o wielkość produkcji telewizyjnej, Francja jest pierwszym 
krajem europejskim z największą liczbą wyprodukowanych godzin 
animacji telewizyjnych, 285 godzin w 2015 roku.  

• Wydaje się, że odsetek utworów europejskich nadawanych w 
europejskich kanałach dziecięcych jest powiązany z dynamiką 
poszczególnych krajowych sektorów animacji. Kanały dla dzieci w 
Wielkiej Brytanii i Francji oferują wysoki udział animacji krajowej. 

• Odsetek europejskiej animacji jest również bardzo zróżnicowany na 
poszczególnych europejskich platformach VOD. Generalnie głównym 
źródłem w programach są Stany Zjednoczone (a czasami Japonia. 
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Z jednej strony animacja europejska wydawała się być koncepcją generowaną 
bardziej w opozycji do animacji amerykańskiej czy japońskiej, niż siła pomysłu 
jako taka, z drugiej strony, łatwo było dojść do wniosku, że animacja 
europejska potrzebuje korzystniejszych ram rozwoju w całym łańcuchu 
wartości i że w tym celu konieczne jest dogłębne poznanie wszystkich etapów 
procesu jej tworzenia. 

Oprócz PLANU ANIMACJI DLA EUROPY uruchomiono inne inicjatywy, o których 
warto pamiętać: 

Ze strony sektora w 2016 roku 14 podmiotów z 12 krajów europejskich założyło 
ANIMATION in EUROPE, europejskie zrzeszenie stowarzyszeń producentów 
animacji, którego celem było: 

• Zapewnienie, by dowolny dostawca usług komunikacji audiowizualnej 
skierowanej do odbiorców europejskich inwestował w produkcję 
oryginalnych treści w Europie. 

• Zapewnienie narzędzi f inansowania publicznego na poziomie 
europejskim, krajowym i/lub lokalnym dla produkcji animowanych 
utworów audiowizualnych wyprodukowanych w Europie. 

• Prowadzenie regularnej i konstruktywnej dyskusję z władzami 
europejskimi na temat regulacji i finansowania branży animacji. 

I niepisany cel: zbudowanie skutecznej sieci dialogu między producentami 
animacji, wymiana wiedzy, udanych praktyk i wyzwań każdego z podmiotów, 
które regularnie wymieniają się doświadczeniami od momentu powstania 
Animation in Europe, tak, aby być w stanie wzbogacać ich wiedzę na temat 
zróżnicowania animacji europejskiej. 

Ze strony Komisji Europejskiej zatwierdzenie w 2018 roku po długich debatach 
nowej europejskiej dyrektywy w sprawie mediów audiowizualnych wyznacza 
drogę do przeglądu i aktualizacji modeli konsumpcji i zarządzania mediami 
audiowizualnymi, zmuszając kraje członkowskie do refleksji nad ramami 
regulacyjnymi swoich branż, a w przypadku najbardziej zaawansowanych, do 
przygotowania otoczenia regulacyjnego na rzeczywistość cyfrową, która wymaga 
jeszcze w dużym stopniu rozwinięcia. 
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Przyszłość wymagała, jak rozumieliśmy, współpracy między krajami, wymiany 
doświadczeń i identyfikacji dobrych praktyk, które mogłyby być powielane w 
innych obszarach, a przede wszystkim dogłębnej wiedzy na temat różnych 
etapów wpływających na łańcuch wartości sektora animacji. 

Kiedy projekt ALICE zaczął nabierać kształtu, zdaliśmy sobie sprawę, jak 
skomplikowane jest mówienie o “animacji europejskiej” w obszarach, które były 
częścią projektu, ponieważ w każdym z nich sektor miał bardzo specyficzne 
cechy i znajdował się na bardzo odmiennych etapach dojrzałości. 

Ponadto stwierdziliśmy duży brak informacji na temat aspektów wykraczających 
poza wyprodukowane dzieła i ich wyniki finansowe oraz zdaliśmy sobie sprawę z 
niewielkiej wiedzy, jaką mieliśmy o sobie nawzajem: podczas gdy animacja jest z 
definicji sektorem umiędzynarodowionym, wykryliśmy brak wymiany wiedzy 
między poszczególnymi obszarami uniemożliwiający znalezienie formuł, które 
de facto promowałyby zrównoważony rozwój europejskiego ekosystemu 
animacji jako jednostki organicznej. 

A jeśli – zadaliśmy sobie pytanie – moglibyśmy zaprojektować model, który 
pozwoliłby nam badać te same zmienne i wskaźniki w każdym obszarze, aby: 

• Poznać dogłębnie sektor animacji w każdym obszaru i jego moment 
dojrzałości. 

• Móc naprawdę porównać sektor animacji w poszczególnych obszarach, 
badając te same elementy. 

• Zidentyfikować w każdym z nich najsłabsze strefy, które wymagają 
strategicznych zachęt. 

• Promować międzyterytorialnie przyjęcie i adaptację środków, które 
sprawdziły się w innych obszarach. 
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A jeśli dodatkowo plan tego Modelu do badania łańcucha wartości 
animacji – który opracowalibyśmy podczas FAZY I projektu ALICE – 
mógłby być początkiem szerszego i ambitniejszego projektu?



Projekt planu działania na rzecz ekosystemu animacji w 
Europie 

Naszą propozycją jest, by ten Model badania łańcucha wartości w sektorze 
animacji stał się początkiem bardziej kompletnego planu działania dla całego 
europejskiego ekosystemu animacji, który składałby się z sześciu etapów: 

FAZA I. MODEL BADANIA ŁAŃCUCHA WARTOŚCI SEKTORA ANIMACJI 

II DEFINICJE  

I.II ŁAŃCUCH WARTOŚCI ANIMACJI 

Definicja 

 Cele 

 Podejście 

 Główne zmienne i wskaźniki 

ETAP II. DOCHODZENIE I ZBIERANIE DANYCH 

Projektowanie ankiet ilościowych i jakościowych 

Zbieranie danych 

Organizacja danych 

FAZA III. ANALIZA 

Przetwarzanie danych 

Interpretacja danych 

Diagnoza 

FAZA IV. WERYFIKACJA  1

Porównanie sektorów w poszczególnych obszarach 

Projekt planu wydajności 

W każdym obszarze 
Na poziomie europejskim 

FAZA V. WDROŻENIE PLANU WYDAJNOŚCI 

FAZA VI. NADZÓR 

 Narzędzie zaprojektowane w celu osiągnięcia efektywnego zachowania na rynkach lub w sektorach (animacja), 1

polegające na porównywaniu wyników firm (lub obszarów) za pomocą pomiarów zdefiniowanych przez zmienne, 
wskaźniki i współczynniki.
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Metodologia zastosowana do przeprowadzenia tego badania 

Na początku projektu ALICE zarówno PROA, jak i Słowackie Ministerstwo 
Kultury wyraziły chęć przeprowadzenia pełnego badania sektora animacji w 
swoich obszarach, ponieważ oba podmioty miały świadomość, że działania 
mające na celu poprawę sektora nie mogą być realizowane, jeśli nie są znane 
jego etap dojrzałości i potrzeby, dla których rozwiązania mają być określone w 
krótko-, średnio- i długoterminowej perspektywie. 

Przyjęto, że PROA poprowadzi wniosek, ponieważ zaufano jej wiedzy na ten 
temat i bezpośrednim dialogu z wieloma podmiotami zaangażowanymi w 
łańcuch wartości. 

Pierwsze rozmowy od razu odsłoniły jeden z głównych problemów: konieczne 
było ustalenie jasnych i wspólnych definicji, aby zrozumieć, czym będziemy się 
zajmować w badaniu i jak powinno być ono zaprojektowane. 

Od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. grupa robocza odbyła cztery spotkania w 
celu ustalenia ogólnej struktury projektu, a w sumie wymieniono jedenaście 
propozycji tego, czym będzie dokument, ustalając podział na dwa rodzaje 
działania, główne i pomocnicze, oraz na etapy, które powinny być uwzględnione 
w każdej z tych dwóch grup, określając ich kolejność, aby wynik był spójny. 

Określono również sposób organizacji informacji, wyróżniając na początku 
każdego etapu jakie elementy będą brane pod uwagę i podając ich precyzyjne 
definicje przy wyszczególnieniu, poprzez te elementy, znaczenie każdej kategorii. 

Na tym etapie wymieniono informacje z innymi agentami, którzy byli 
zainteresowani opracowaniem podobnych propozycji lub je już opracowali, 
takimi jak ACCIÓ (Agencja ds. konkurencyjności firm Rządu Katalonii) lub CEE 
Forum, oraz podzielono się odnośną dokumentacją, która mogła być przydatna 
do sprecyzowania naszego podejścia. 

W czerwcu stworzono wstępną strukturę grupy, ale konieczne było 
dysponowanie zewnętrzną wizją, która wyznaczyłaby również kierunek pracy 
wykonywanej w innych grupach, ponieważ zrozumiano, że ta wymiana może 
wzbogacić strukturę, dostarczyć treści i zaoferować kilka pierwszych wskazówek 
w zakresie głównych zmiennych i wskaźników do rozważenia, ostatecznie 

Model do badania łańcucha wartości sektora animacji ________________________________________________  22



najważniejszego czynnika, ponieważ to na nich opierać się będzie teoria 
opracowana w tym badaniu. Konieczne było przejście do “Etapu poprzecznego”. 

Pod koniec czerwca grupa robocza spotkała się z koordynatorami projektu 
ALICE, prezentując im przygotowany do tej pory dokument, określający punkt, w 
którym znajdował się wówczas projekt, i ukazujący, jak potrzebna była wymiana 
przekrojowa z resztą partnerów ALICE: kluczową kwestią było oparcie badania na 
przemyśleniach innych grup roboczych. 

Koordynatorzy ALICE przesłali swoje uwagi w lipcu, a przed końcem drugiego 
semestru PROA, która sama opracowała już najnowsze wersje dokumentu, była 
w stanie przesłać nową wersję. 

Uwzględniając uwagi dodane w październiku przez koordynatorów ALICE, PROA 
przedstawiła wszystkim partnerom pierwszy projekt, również w październiku, 
powsta ły podwaliny jego zawartości , ale bez usystematyzowania 
poszczególnych zmiennych i wskaźników. 

W listopadzie partnerzy z regionu Apulii przedstawili w ramach swojej grupy 
roboczej “Przedsiębiorczość i szkolenia” serię ankiet dla ośrodków edukacyjnych, 
instytucji i firm produkcyjnych, które były bardzo przydatne do określenia 
niektórych zmiennych i wskaźników związanych z etapem szkolenia. W grudniu 
2020 roku debata – zorganizowana przez PROA w ramach grupy roboczej 
“Promocja i oglądalność” – “Dystrybucja kinowa europejskich filmów 
animowanych” pozwoliła na zrozumienie wielu aspektów związanych z 
dystrybucją, skupiając się na celach etapu, w którym zawarte jest to ogniwo w 
animacyjnym łańcuchu wartości. 

W grudniu PROA przedstawiła koordynatorom ALICE i Słowackiemu 
Ministerstwu Kultury drugą wersję projektu, która teraz dogłębniej przedstawiała 
treść każdego etapu i kompleksowe zestawienie zmiennych i wskaźników. 

W maju 2021 r. PROA zakończyła badanie i przystąpiła do jego tłumaczenia, aby 
móc podzielić się nim z członkami ALICE. 
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Od strony merytorycznej, przy ustalaniu działań głównych i pomocniczych oraz 
etapów i wyliczaniu najważniejszych zmiennych i wskaźników w każdym z nich 
wzięto pod uwagę dokumenty takie jak wspomniane już powyżej PLAN 
ANIMACJI DLA EUROPY i opracowane przez Europejskie Obserwatorium 
Audiowizualne “Mapowanie branży animacji”, ale także inne badania dotyczące 
systemów finansowania sektora audiowizualnego, takie jak przeprowadzone 
przez PROA w 2017 r. “Modele finansowania publicznego sektora 
audiowizualnego w Europie”, które Zrzeszenie aktualizowało w miarę jak 
dokonywano transpozycji europejskiej dyrektywy w sprawie mediów 
audiowizualnych do przepisów krajowych w poszczególnych krajach 
członkowskich. 

Uwzględniono europejskie ramy regulacyjne i ustawodawstwo w 
poszczególnych obszarach, raporty takich podmiotów jak MEDIA, CARTOON, 
ERICH POMMER INSTITUT czy przewodniki przygotowane przez Instytuty 
Kinematografii, Komisje Filmowe i innych agentów promocji sektora 
audiowizualnego, a także artykuły uniwersytetów, kancelarii prawnych i inne 
publikacje specjalistyczne. Dokumentację wykorzystaną jako odniesienie można 
znaleźć na końcu tego opracowania. 

Ale przede wszystkim odbyto dialog: z producentami, dystrybutorami, agentami 
sprzedaży, wystawcami, prawnikami, ośrodkami szkoleniowymi, instytucjami 
publicznymi na rzecz promocji audiowizualnej, telewizji publicznej i platform 
VOD, zarówno europejskich, jak i zainstalowanych w Europie, oraz uczestniczono 
w konferencjach, kursach, seminariach i kursach mistrzowskich. 

Cała ta wymiana z różnymi przedstawicielami sektora – nie sposób 
odzwierciedlić jej w odnośnej dokumentacji – była prawdopodobnie 
najcenniejszym elementem jednoczącym i nadającym sens temu badaniu, 
którego głównym celem przez cały czas było stanie się użytecznym 
narzędziem na rzecz poprawy sektora animacji w Europie. 

Mamy nadzieję, że Model do badania łańcucha wartości sektora animacji może 
zostać wdrożony w obszarach partnerów ALICE i być może rozszerzony na 
większą liczbę obszarów europejskich, które zechcą dołączyć do wyzwania, jakim 
jest odkrycie przyszłych okazji w branży animacji. 
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STRUKTURA 
MODELU  
DO BADANIA 
ŁAŃCUCHA 
WARTOŚCI 
SEKTORA ANIMACJI 



I.I DEFINICJE 

• GŁÓWNE DZIAŁANIA 
Obejmują etapy związane z tworzeniem animowanego produktu 
audiowizualnego i jego wprowadzenie na rynek. 

• DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE 
Obejmują etapy, które tworzą niezbędne warunki do tego, aby europejski 
sektor animacji rozwijał się jako całość. 

• ETAP 
Każda z faz, które składają się na kompletny proces objęty branżą 
animacji. 

• KLUCZOWE POSTACIE 
Podmioty (osoby fizyczne lub prawne) zaangażowane na każdym etapie. 
Wykonują DZIAŁANIA, które są przeprowadzane na każdym etapie. 

• DZIAŁANIA 
Inicjatywy, które KLUCZOWE POSTACIE rozwijają na każdym etapie. 

• ZASOBY 
Elementy definiujące kluczowe postaci i dany etap.  
Mogą odnosić się do specyficznych cech podmiotów lub do kontekstu, w 
którym odbywa się DZIAŁANIE. 

• GŁÓWNE WARTOŚCI 
Kamienie milowe do osiągnięcia, wymierne cele. 
Wskaźniki funkcjonalności etapu. 

• MOŻLIWE REZULTATY 
Wymierne wyniki, które można uzyskać po przestudiowaniu każdego 
etapu, pomagające wzbogacić każde ogniwo w łańcuchu wartości. 
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I.II ŁAŃCUCH WARTOŚCI ANIMACJI: SPIS TREŚCI 

A. GŁÓWNE DZIAŁANIA 
Obejmują etapy związane z tworzeniem animowanego produktu 
audiowizualnego i jego wprowadzenie na rynek. 

A.1. Etapy TWORZENIA 
Te, które składają się na proces powstania produktu końcowego. 

A.1.1. Tworzenie treści: Talent 

• Autorzy: pierwotni właściciele praw oryginalnej idei (własność 
intelektualna, ang. IP) i właściciele praw pokrewnych 

• Branżowy talent cyfrowy 

• Profesjonaliści pośrednio związani z animacją 

A.1.2. Produkcja: Firma produkcyjna i animacje audiowizualne 

• Firmy produkujące animacje: profil i finansowanie 

• Animowane utwory audiowizualne: klasyfikacja, finansowanie 
i etapy 

A.2. Etapy RYNKU 
Te, w których przebiega praca bezpośrednio nad produktem końcowym, 
warunkujące jego wartość. 

A.2.1. Dystrybucja: Sprzedaż 

• Typologia agentów 

• Profil 

• Rola 

• Finansowanie 

A.2.2. Konsumpcja: Popyt i podaż 

• Oglądalność: profil 

• Typologia żądanych treści 

• Okna podglądu 

• Oferta treści animacji 
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B. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE 
Obejmują etapy, które tworzą niezbędne warunki do tego, by europejski sektor 
animacji rozwijał się jako całość. 

B.1. Edukacja: Szkolenie i aktualizacja 

• Ośrodki szkoleniowe: klasyfikacja 

• Programy szkoleniowe: klasyfikacja 

B.2. Regulacje i finansowanie: Ramy prawne 

• Publiczne narzędzia wsparcia audiowizualnego 

• Finansowanie bezpośrednie 

• Finansowanie pośrednie 

• Finansowanie prywatne 

B.3. Utrzymanie: Przyszłość 

• Organizmy 

• Fundusze 

C. ZAŁĄCZNIK 
Przestrzenie dialogu między agentami łańcucha wartości sektora animacji. 

C.1. Tworzenie sieci: Fora i rynki 
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ŁAŃCUCH 
WARTOŚCI 
ANIMACJI 



GŁÓWNE DZIAŁANIA  

Obejmują etapy związane z tworzeniem animowanego 
produktu audiowizualnego i jego wprowadzenie na rynek. 
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A.1.1. Tworzenie treści 

Talent 

Definicja 

Ten etap obejmuje przede wszystkim autorów, właścicieli praw do pierwotnej 
idei (własność intelektualna, ang. IP) oraz właścicieli praw pokrewnych. 

• Autorstwo (książki, powieści graficzne, komiksy, gry wideo). 

• Scenariusz (oryginalny lub zaadaptowany), reżyseria i/lub reżyseria 
animacji, reżyseria zdjęć i muzyka oryginalna. 

• Produkcja. 

Drugi blok obejmuje poszczególnych specjalistów, którzy tworzą cyfrowy talent 
branży. 

• Pion reżyserski: reżyser, reżyser animacji, asystent reżysera, kierownik ds. 
ciągłości, pomocnik reżysera. 

• Pion produkcyjny: producent wykonawczy, dyrektor produkcji, kierownik 
produkcji, asystent produkcji, pomocnik produkcji, sekretarz produkcji, 
kierownik studia. 

• Pion scenarzystów: scenarzysta, koordynator scenariuszy, doradca 
scenariuszowy, gagman. 

• Dyrektor artystyczny, dyrektor ds. rozwoju wizualnego (Concept artist). 

• Twórca scenorysów. 

Model do badania łańcucha wartości sektora animacji ________________________________________________  31

Kluczowe postacie: Twórcy oryginalni (posiadacze praw własności 
intelektualnej i pokrewnych) oraz talenty cyfrowe (artyści i inni profesjonaliści) 
Działania: Koncepcja i jej opracowanie 
Zasoby: CV, umiejętności, języki, mobilność 
Główne wartości: Społeczność kreatywna 
Możliwe rezultaty: Baza danych “Talenty cyfrowe”



• Pion animacji 2D/3D/Stop motion, animator, projektant postaci, 
scenografii i rekwizytów, specjalista od tła, kolorysta, modelarz, specjalista 
od tekstur, specjalista ds. layoutu, dyrektor techniczny, oświetleniowiec, 
dyrektor techniczny ds. efektów wizualnych, specjalista od efektów FX TD, 
specjalista od riggingu, specjalista od renderingu, specjalista od 
synchronizacji ust. 

• Pion zdjęciowy: operator filmowy, asystent operatora filmowego, 
ostrzyciel, pomocnik operatora filmowego. 

• Pion dźwiękowy: operator dźwięku, asystent operatora dźwięku, 
pomocnik operatora dźwięku. 

• Pion postprodukcyjny: kompozytor, aktorzy głosowi, reżyser dubbingu, 
kierownik postprodukcji, montażysta, asystent montażysty, projektant 
dźwięku. 

• Pion dystrybucji: kierownik ds. sprzedaży, dyrektor ds. marketingu.  

Na koniec zostaną uwzględnieni profesjonaliści pośrednio związani z animacją. 

• Dublerzy, inni artyści VX, muzycy, licencjobiorcy, projektanci zabawek, 
agenci lub wydawcy. 

Ta ostatnia grupa nie będzie przedmiotem tego badania, ale warto o niej 
pamiętać podczas wspierania dialogu między wszystkimi agentami łańcucha 
wartości sektora animacji w danym obszarze. 

Cele 

• Głównym celem jest zapewnienie analizy SWOT procesu kreacyjnego, 
która będzie przydatna do planowania działań w następnym kroku, a 
także do identyfikacji problemów związanych z zachowaniem własności 
intelektualnej. 

• Identyfikacja najbardziej poszukiwanych zawodów i kompetencji. 

• Pomiar wpływu branży animacyjnej pod względem zdolności do 
kwalifikowanego zatrudnienia. 
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Chcemy poznać:  

o Rolę twórców w branży animacji. 

o Profile zawodowe, których wymaga rynek. 

o Identyfikację jakościową i ilościową talentów cyfrowych. 

o Liczbę pośrednich specjalistów, którzy również uczestniczą w sektorze 
animacji. 

Podejście 

• Ankiety do przeprowadzenia wśród pracowników i freelancerów w sektorze.  

• Współpraca z działami odpowiedzialnymi za pracę i zatrudnienie. 

• Współpraca z profesjonalnymi stowarzyszeniami lub instytucjami (takimi 
jak komisje f ilmowe, instytuty f ilmowe lub agencje promocji 
audiowizualnych). 

Główne zmienne i wskaźniki 

Liczba profesjonalistów w danym obszarze, bezpośrednio związana z produkcją 
animowanych utworów audiowizualnych, z podziałem na kategorie i obejmująca 
szersze spektrum, które może wystąpić w produkcji, w jej fazach rozwoju, 
przedprodukcji, produkcji, postprodukcji i dystrybucji. Te wskaźniki liczbowe 
pomogą poznać między innymi zatrudnialność sektora w odniesieniu do innych 
sektorów przemysłowych lub poziom asymetrii między szkoleniem a 
zatrudnieniem. (Tab. A.1.1) 
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TAB. A.1.1.- Klasyfikacja stanowisk

Producent

Pion reżyserski

Reżyser / Reżyser animacji

Pomocnik reżysera

Kierownik ds. ciągłości

Asystent reżysera

Pion produkcyjny 

Producent wykonawczy

Dyrektor produkcji

Kierownik produkcji

Asystent produkcji

Pomocnik produkcji

Sekretarz produkcji 

Kierownik studia

Pion scenarzystów

Scenarzysta

Koordynator scenariuszy

Doradca scenariuszowy

Gagmana

Pion animacji

Dyrektor artystyczny

Dyrektor ds. rozwoju wizualnego (Concept Artist)

Artysta scenorysu

Animator

Projektant postaci

Scenograf

Projektant dekoracji

Projektant rekwizytów

Kolorysta

Modelarz

Specjalista ds. tekstur

Specjalista ds. layoutu

Dyrektor techniczny

Oświetleniowiec

Dyrektor techniczny ds. efektów wizualnych (FX TD)

Specjalista od efektów specjalnych

Specjalista od riggingu

Specjalista od renderingu

Specjalista od synchronizacji ust 
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Profil ekskluzywnych profesjonalistów produkcji animacyjnych przy 
uwzględnieniu podstawowych wskaźników demograficznych, takie jak płeć, 
wiek, niepełnosprawność, narodowość lub miejsce zamieszkania, w celu 
pomiaru aspektów, takich jak np. mobilność talentów, włączenie kobiet i osób 
niepełnosprawnych do sektora lub wskaźnik zatrudnienia młodzieży, ale także 
wskaźniki wydajności jako grupy zawodowej, rodzaj umowy lub dochód netto, 
lub też wskaźniki oceny, takie jak te związane z edukacją i środowiskiem 
szkoleniowym (wiedza). (Tab A.1.1-2) 

TAB. A.1.1.- Klasyfikacja stanowisk (cd.)

Pion zdjęciowy

Reżyser zdjęć

Operator filmowy

Asystent operatora filmowego

Ostrzyciel

Pomocnik operatora filmowego

Pion dźwiękowy 

Operator dźwięku

Asystent operatora dźwięku

Pomocnik operatora dźwięku

Pion postprodukcyjny 

Kompozytor

Aktorzy głosowi

Reżyser dubbingu

Kierownik postprodukcji

Montażysta

Asystent montażu

Projektant dźwięku

Pion dystrybucyjny 
Kierownik sprzedaży

Dyrektor ds. marketingu

Stanowiska pośrednie 
(opcjonalnie)

Dublerzy

Inni artyści VX

Muzycy

Licencjobiorcy

Projektanci zabawek

Agenci lub wydawcy

Model do badania łańcucha wartości sektora animacji ________________________________________________  35



TAB. A.1.1-2.- Profile zawodowe

Płeć  

Wiek  

Niepełnosprawność

Miejsce 
zamieszkania  

Narodowość
Europejska

Nieeuropejska

Języki

Język ojczysty

Język ojczysty +1

Język ojczysty + 2

Język ojczysty +3

Więcej niż 5

Poziom 
wykształcenia

Wykształcenie podstawowe

Wykształcenie średnie

Wykształcenie zawodowe

Tytuł średniego stopnia

Matura

Licencjat

Magister

Doktorat lub równorzędny

Inny

Poziom zawodowy

Dyrektor

Stanowisko kierownicze

Pracownik

Animator

Praktykant

Inny

Zatrudnienie
Umowa o pracę

Pełny etat

W niepełnym wymiarze godzin

Działalność gospodarcza
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TAB. A.1.1-2.- Profile zawodowe (cd.)

Średni dochód (*) 
(*) Aktualna płaca 
minimalna kraju 
zamieszkania.

Równy płacy minimalnej

Między płacą minimalną a dwukrotnością płacy minimalnej

Między dwukrotnością a pięciokrotnością płacy minimalnej

Powyżej pięciokrotności płacy minimalnej

Wiedza

Nabyta

Oprogramowanie graficzne

Oprogramowanie do 
animacji

ADOBE ANIMATED SUITE 
ADOBE

SYNFIG STUDIO

OPENTOONZ

BLENDER

AUTODESK MAYA

TVPAINT

AUTODESK 3DS MAX

CINEMA 4D

STUDIO 3D MAX

CHARACTER ANIMATOR

MOHO (ANIME STUDIO)

POSER

HOUDINI

DRAGONFRAME

STOP MOTION STUDIO

Inne

Umiejętności rysownicze

Inne umiejętności w zakresie obsługi komputera

Motion Graphics

Inne 

Wrodzona

Kreatywność

Wyobraźnia

Dbałość o szczegóły

Komunikacja

Praca w zespole

Inne
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A.1.2. Produkcja 

Firma produkcyjna i animowane utwory audiowizualne 

Definicja 

Na tym etapie w pierwszej kolejności uwzględnia się firmę produkcyjną, biorąc 
pod uwagę jej fundamentalną rolę jako spójnego agenta między zasobami 
kreatywnymi i finansowymi, które pozwolą na prawidłowe utworzenie 
animowanego utworu audiowizualnego, a także jego wyjątkową rolę jako silnika 
ekosystemu przemysłów kulturalnych danego obszaru. 

W drugiej części analizowany jest sam produkt: animowany utwór 
audiowizualny w różnych formatach, ponieważ wiążą się z nimi różne formuły 
produkcji, a co za tym idzie, odmienny związek z innymi ogniwami łańcucha 
wartości. 

Wreszcie zostaje zidentyfikowany ekosystem firm powiązanych, zależnych od 
procesu produkcji utworu audiowizualnego, wchodzących w interakcje z nim 
lub go warunkujących. 

Cele 

• Uzyskanie analizy SWOT słabych i mocnych stron środowiska 
wewnętrznego firmy produkcyjnej oraz procesu produkcyjnego 
animowanego utworu audiowizualnego, przydatnej w planowaniu 
skutecznych działań w kolejnej fazie oraz identyfikacji problemów w 
zachowaniu własności intelektualnej. 
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Kluczowe postacie: Firmy produkcyjne 
Działania: Rozwój, przedprodukcja, produkcja i postprodukcja  
Zasoby: Narzędzia finansowania firm i projektów 
Główne wartości: Zrównoważona struktura biznesowa 
Moż l iwe rezultaty: Wzrost produkcji animowanych utworów 
audiowizualnych w danym obszarze



• Ponadto zaleca się zastosowanie na tym etapie opisu otoczenia 
zewnętrznego –czynników politycznych, gospodarczych, społeczno-
kulturowych, technologicznych, związanych ze zrównoważonym 
rozwojem i prawnych – w celu uzyskania analizy PESTEL, która pozwala 
zapobiegać ewentualnym negatywnym wpływom na strukturę 
biznesową. 

Chcemy poznać: 

o Identyfikację i kwantyfikację wielkości biznesu zaangażowanego w 
p ro d u kc ję u t wo rów a n i m owa n yc h w r a m a c h e ko s y s te m u 
audiowizualnego danego kraju. 

o Identyfikację i kwantyfikację wagi przedsiębiorstwa produkcyjnego w 
łańcuchu wartości sektora. 

o Identyfikację najbardziej delikatne etapy firmy produkcyjnej. 

o Identyfikację najbardziej kruchych etapów procesu produkcyjnego. 

o Typologię i ilość animowanych utworów audiowizualnych danego 
obszaru. 

o Objętość animowanych utworów audiowizualnych w danym obszaru w 
stosunku do całkowitej liczby utworów audiowizualnych wytworzonych w 
tym obszarze. 

o Źródła finansowania firmy i projektu. 

o Modele biznesowe i strategie firm animacyjnych. 

Podejście 

• Ankiety do wypełnienia przez firmy produkcyjne. 

• Współpraca z instytucjami (m.in. Ministerstwami Kultury, Komisjami 
Filmowymi, Instytutami Filmowymi czy Agencjami Promocji 
Audiowizualnej). 

• Współpraca ze stowarzyszeniami i zrzeszeniami producentów 
audiowizualnych. 
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Główne zmienne i wskaźniki 

Firma produkcyjna 

Firma produkcyjna zostanie przeanalizowana z punktu widzenia ilościowego 
przy określeniu biegunów skupiających przedsiębiorstwa i ich równowagi 
systemowej w danym obszarze, a ponadto z punktu widzenia strukturalnego – 
przy odniesieniu się do formy prawnej, jej wieku, przeciętnego rocznego 
dochodu oraz przeciętnej liczby zatrudnionych specjalistów (obowiązkowo 
należy określić stopień włączenia grup społecznych: płeć i niepełnosprawność 
oraz wiek) – zostanie także zbadany jej model biznesowy: (Tab. A.1.2-1) 

• Własność intelektualna jeśli f irma opracowuje własne treści, jest 
właścicielem praw własności przemysłowej, a zatem posiada ten ważny 
atut ekonomiczny. 

• Usługi produkcyjne dla innych firm (services): firma produkcyjna pracuje 
dla właściciela praw własności intelektualnej, a jej jedynym aktywem 
ekonomicznym jest koszt prac związanych z usługą. 

TAB. A.1.2-1.- Profil firmy produkującej animacje

Nazwa

Forma prawna

Niezależna
TAK

NIE

Rok rozpoczęcia działalności

Lokalizacja

Średni roczny dochód

Pracownicy
Zatrudnieni

Na pełny etat

W niepełnym wymiarze godzin

Z własną działalnością gospodarczą

Rodzaj działalności
Własność intelektualna

Usługi
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Kraj z dużą liczbą firm produkcyjnych, które generują własność intelektualną, 
jest obszarem o dużym aktywie niematerialnym, ponieważ silna własność 
intelektualna daje firmie wysoką wartość rynkową, którą należy rozumieć jako 
wzrost jej własnych zasobów w przypadku dostępu do różnych źródeł 
finansowania, takich jak ewentualny wkład lub gwarancja płatności. Cenne 
prawa własności intelektualnej to wartości niematerialne o nieokreślonym 
czasie trwania, które przynoszą bogactwo danemu obszarowi. 

Na koniec zostaną zbadane źródła i narzędzia finansowania firm 
produkcyjnych (Tab. A.1.2-2) w obrębie ram regulacyjnych, fiskalnych i 
gospodarczych, które umożliwiają tworzenie i utrzymanie zrównoważonych 
firm produkcyjnych, z rozróżnieniem na narzędzia do natychmiastowych 
inwestycji (polityki wsparcia dla startupów, zachęty do tworzenia miejsc pracy, 
inwestycje w poprawę infrastruktury czy innowacje technologiczne) lub takie, 
które utrzymują stabilność biznesu jako całości. 

Rozwój i produkcja treści jest prawdopodobnie ogniwem, które przyjmuje na 
siebie największe ryzyko w łańcuchu wartości animacji, więc identyfikacja 
skutecznych polityk publicznych, które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi 
struktury biznesowej produkcji treści, będzie jednym z sukcesów tego badania. 

TAB. A.1.2-2.- Źródła finansowania i narzędzia finansowania firm

Źródła 
publiczne

Pomoce

W zależności od 
przedmiotu pomocy

Startupy

Infrastruktura

Innowacje technologiczne

Wspieranie zatrudnienia

W zależności od zasięgu 
terytorialnego

Pozakrajowy

Krajowy

Regionalny

Inny

W zależności od jej zwrotu
Do zwrotu

Niezwrotna

Udogodnienia 
finansowe

Kredyt

Poręczenie

Inne
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Animowany utwór audiowizualny 

Do animowanego utworu audiowizualnego, który jest podstawą łańcucha 
wartości animacji, należy podejść z trzech perspektyw: 

• Po pierwsze, z perspektywy klasyfikacji ilościowej i jakościowej samego 
utworu: liczby produkcji w danym obszarze, ale także typologii 
uzależnionej od medium premiery, formatu, techniki, ceny i wersji 
oryginalnej. (Tab. A.1.2-3) 

• Po drugie, analizując specyfikacje związane z jego finansowaniem, w 
postaci narzędzi publicznych (zapomogi i ułatwienia finansowe), struktur 
koprodukcyjnych lub innych narzędzi. (Tab. A.1.2-4) 

• Wreszcie należy zbadać proces produkcyjny w jego różnych fazach: 
rozwoju, fazie przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej, uzyskując 
w każdej z nich wskaźniki czasowe, finansowe i pracownicze. (Tab. A.1.2-5) 

Ta kompletna wizja animowanego produktu audiowizualnego pozwoli na 
identyfikację najsłabszych punktów procesu produkcyjnego, które będą musiały 
zostać wzmocnione poprzez polityki publiczne ułatwiające z jednej strony 
tworzenie konkurencyjnej własności intelektualnej i jej utrzymanie w kraju, 
zachowanie talentów i inwestycji oraz tworzenie transgranicznych sieci 
marketingu i współpracy. 

TAB. A.1.2-2.- Źródła finansowania i narzędzia finansowania firm (cd.)

Źródła 
prywatne

Udogodnienia 
finansowe

Kredyt

Poręczenie

Finansowanie społecznościowe

Pożyczki społecznościowe (Peer-to-business leading)

Kapitał wysokiego ryzyka

Anioły biznesu

Kapitał prywatny

Sponsoring

Pieniądz 
towarowy

Inne

Inne
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TAB. A.1.2.-3.- Klasyfikacja animowanych utworów audiowizualnych

Premiera Format Technika
Koszt całkowity 
(jednostkowy/
odcinek)

Wersja 
oryginalna 
(obszary ALICE)

Kinowa Jednostkowy

Krótkometrażowy 3D

<150 000 €
angielski

francuski

150 000 € - 500 000 €
waloński

włoski

Długometrażowy 2D
500 000 € – 850 000 €

polskie

słowacki

850 000 € - 1,2 mln €
hiszpański

Niekinowa

Serial 
(Liczba odcinków, czas trwania i 
lb. sezonów) 

Stop 
Motion

kataloński

1,2 mln € - 2,5 mln € inny język 

Inny Inny
2,5 mln € - 6 mln € inny język 

mniejszości> 6 mln €
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TAB. A.1.2-4.- Źródła i narzędzia finansowania utworów audiowizualnych

1.- POMOCE PUBLICZNE % całkowitego 
kosztu

Zakres terytorialny

Ponadkrajowy

MEDIA %

EURIMAGES %

IBERMEDIA %

Inny %

Krajowy %

Regionalny %

Inny %

Forma prawna
Zwrotne %

Niezwrotne %



TAB. A.1.2-4.- Źródła i narzędzia finansowania utworów audiowizualnych (cd.)

2.- UŁATWIENIA FINANSOWE % całkowitego 
kosztu

% własności 
intelektualnej

Pokrywanie luk 
finansowych

Kredyt % %

Poparcie % %

Zwrot kosztów % %

Zachęty 
podatkowe

Zwrot podatku % %

Ulga podatkowa (przenoszalna) % %

Ulga podatkowa (nieprzenoszalna) % %

Amnestia podatkowa % %

3.- KOPRODUKCJA % całkowitego 
kosztu

% własności 
intelektualnej

Zakres 
terytorialny

Regionalny % %

Krajowy % %

Europejski % %

Międzynarodowy % %

Rodzaj 
koproducentów

Niezależna firma produkcyjna % %

Prywatny dostawca linearnych usług 
audiowizualnych % %

Dostawca publicznych linearnych usług 
audiowizualnych % %

Platforma wideo na żądanie (VOD) % %

Inwestor prywatny % %

Inny % %

4.- INNE % całkowitego 
kosztu

% własności 
intelektualnej

Przedsprzedaż

Prywatny dostawca linearnych usług 
audiowizualnych % %

Dostawca publicznych linearnych usług 
audiowizualnych % %

Platforma wideo na żądanie (VOD) % %

Inny % %

Gwarantowane minimum (MG) % %

Kapitał prywatny % %

Wkład rzeczowy % %

Odroczone % %

Inne % %
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Ekosystem powiązanych firm 

Aby odpowiednio ocenić wagę gospodarczą i możliwości zatrudnienia w 
sektorze produkcji animowanych treści audiowizualnych w danym obszarze, 
zaleca się dokonanie identyfikacji i analizy f irm związanych z dziełami 
animowanymi, takich jak studia, f irmy dubbingowe, f irmy licencyjne, 
producenci zabawek i edytorzy. 

TAB. A.1.2-5.- Fazy animowanego utworu audiowizualnego

POJĘCIE Rozwój Przedprodukcja Produkcja Postprodukcja

Trwanie 
(w tygodniach)

Powiązani 
profesjonaliści 
(numer)

Finansowanie 
publiczne

Finansowanie 
prywatne

% wydatków w 
stosunku do 
ostatecznego kosztu
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A.2.1. Dystrybucja 

Sprzedaż 

Definicja 

W animacji kluczową rolę odgrywają dystrybutorzy, tym bardziej, jeśli 
porównamy ją z produkcją z realnym obrazem, głównie dlatego, że wymagany 
czas rozwoju i produkcji jest znacznie dłuższy. 

Ich rola wobec firm produkcyjnych implikuje wcześniejsze zaangażowanie. Z 
tego powodu na rynku są głównie dystrybutorzy i/lub agenci sprzedaży 
specjalizujący się w animacji. 

Nawet w dużych studiach istnieją osobne działy, które zarządzają wyłącznie 
produkcją utworów animowanych. 

Środki finansowe dostarczane przez dystrybutorów (MG lub gwarantowane 
minimum) są jedną z osi, na których niezależni producenci mogą budować 
animowany utwór audiowizualny, pomagając rozwijać cały ekosystem 
przemysłów w zakresie kultury danego obszaru. 

W przeszłości fundusze publiczne i telewizja odgrywały wiodącą rolę w 
finansowaniu animowanych utworów audiowizualnych, ale dziś wiodącą rolę 
przejęły platformy streamingowe, ponieważ ich kanały potrzebują więcej nowych 
i świeżych treści. Jednak czasami (coraz częściej) wymagają one pełnych praw do 
własności intelektualnej, co jest utratą kluczowych aktywów dla firmy 
produkcyjnej. Platformy, agregatory, a także telewizje pełnią rolę dystrybutorów, 
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Kluczowe postacie: Firmy dystrybucyjne, międzynarodowi agenci sprzedaży, 
sieci telewizyjne, platformy streamingowe i agregatory (carriers) 
Działania: Zarządzanie marketingiem i sprzedażą 
Zasoby: Przedsprzedaż, gwarantowane minimum, prawa poboczne, 
merchandising 
Główne wartości: ROI (return of investment), zwrot z inwestycji 
Możliwe rezultaty: Otwarta baza dystrybutorów i agentów sprzedaży



ponieważ dzieła audiowizualne korzystają z dużych rynków: średnie koszty na 
widza maleją wraz ze wzrostem ich liczby, przyspieszając i mnożąc zwrot z 
inwestycji. W związku z tym należałoby ustanowić polityki publiczne, które 
zagwarantują różnorodność kulturową europejskich treści animowanych, 
zwłaszcza tych przeznaczonych dla publiczności dziecięcej, chroniąc niezależną 
produkcję i dystrybucję. 

Obecny trend jest taki, że dystrybutor może brać udział w różnych rolach 
związanych z utworem animowanym, a te nowe łączone postacie, w których 
dystrybutorzy działają jednocześnie jako koproducenci, wystawcy lub 
bezpośrednio jako producenci, muszą zostać przeanalizowane.  

Cele 

• Naszym celem jest dokonanie analizy SWOT dystrybucji, która będzie 
przydatna do planowania działań w następnym kroku. 

• Identyfikacja problemów zachowania własności intelektualnej.  

• Określenie, w jaki sposób chronić treści europejskie w obecnym modelu 
dystrybucji. 

• Zaleca się również zastosowanie na tym etapie opisu otoczenia 
zewnętrznego – w postaci czynników politycznych, gospodarczych, 
społeczno-kulturowych, technologicznych, prawnych i w zakresie 
zrównoważonego rozwoju – w celu uzyskania analizy PESTEL, która 
pozwoli zapobiegać ewentualnym skutkom dla struktury biznesowej. 

Chcemy poznać: 

o Wagę gospodarczą i możliwości zatrudnienia w sektorze dystrybucji w 
łańcuchu wartości animacji. 

o Wpływ polityk publicznych na ochronę niezależnej dystrybucji animacji 
europejskiej. 

o Istotne różnice biznesowe między dystrybucją kinematograficznych i 
niekinematograficznych dzieł animowanych. 

o Wielkość obrotów, jakie dystrybutorzy wnoszą do firm produkujących 
animacje. 

o Innowacyjne sposoby finansowania animowanych utworów 
audiowizualnych przez dystrybutorów. 
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Podejście 

• Ankiety do wypełnienia przez firmy dystrybucyjne. 

• Współpraca z instytucjami (m.in. Ministerstwami Kultury, Komisjami 
Filmowymi, Instytutami Filmowymi czy Agencjami Promocji 
Audiowizualnej). 

• Współpraca ze stowarzyszeniami i zrzeszeniami dystrybutorów 
audiowizualnych. 

Główne zmienne i wskaźniki 

Po pierwsze należy przeanalizować typologia różnych postaci związanych ze 
sprzedażą – agentów lub dystrybutorów – z wyróżnieniem w ostatnim 
przypadku ich niezależnego charakteru lub nie. W przypadku dostawców usług 
audiowizualnych będziemy mówić o linearnych lub nielinearnych, publicznych 
lub prywatnych. 

Należy również zbadać ich wskaźniki strukturalne (całkowita liczba w obszarze, 
obroty i zdolność do zatrudnienia – wskazując informacje dotyczące włączenia 
grup społecznych, takie jak płeć, niepełnosprawność i wiek – oraz lokalizacja i 
wiek firm) oraz ich profil specjalizacji zgodnie z formatem dystrybuowanych 
utworów audiowizualnych. 

Rola, jaką pełnią w odniesieniu do produkcji utworów audiowizualnych, i 
narzędzia, których używają do ich finansowania, będą zmiennymi, które 
zaoferują aktualną wizję roli dystrybucji w łańcuchu wartości animacji. (Tab. A.2.1-1) 

Ta panoramiczna wizja pomoże danemu obszarowi w ustanowieniu skutecznych 
mechanizmów gwarantujących różnorodność kulturową w dystrybucji 
europejskich animowanych treści audiowizualnych i wdrożeniu pomocy na rzecz 
internacjonalizacji treści (content travelling), takiego jak wsparcie w dubbingu 
na różne języki oraz w cyfrowych narzędziach promocji i marketingu online i 
offline (usługi doradcze, profesjonalizacja i wdrożenie) lub definiowanie strategii 
publicznych w programowaniu (poprzez ustalanie kwot w sferze publicznej lub 
krajowej) oraz w edukacji widzów. 

Model do badania łańcucha wartości sektora animacji ________________________________________________  48



Model do badania łańcucha wartości sektora animacji ________________________________________________  49

TAB. A.2.1-1.- Profil firmy zajmującej się dystrybucją animacji

Typologia

Niezależny

Nie niezależny

Firmy dystrybucyjne

Agenci sprzedaży

Dostawcy linearnych usług komunikacji AV
Prywatni

Publiczni

Dostawcy nielinearnych usług komunikacji AV
Prywatni

Publiczni

Agregatory

Inne

Profil 

Całkowita liczba (w danym obszarze)

Wiek firmy

Lokalizacja

Roczny dochód (na podstawie ostatniego roku)

Liczba zatrudnionych osób

Rodzaje utworów 
audiowizualnych

Zgodnie z oknem ekspozycji
Kinowy

Niekinowy

Zgodnie z formatem
Jednostkowy

Serial

Zgodnie z czasem trwania
Film fabularny

Krótki film

Inny

Rola

Występowanie wyłącznie w roli dystrybutora

Pełnienie funkcji pośrednika handlowego

Występowanie w roli koproducenta

Występowanie w roli producenta

Finansowanie 
narzędzi do 
animowanych 
utworów 
audiowizualnych

Gwarantowane minimum (MG)

Stawki dystrybucji (fees)

Zaliczki

Dodatkowe źródła 
finansowania (nie 
kupna) 

Dotacje publiczne

Ponadkrajowe

Krajowe

Regionalne

Inne

Udogodnienia finansowe

Inne



A.2.2. Konsumpcja 

Popyt i podaż 

Definicja 

Konsumpcja treści audiowizualnych jest być może etapem łańcucha wartości 
animacji, który przeszedł najgłębszą zmianę w ostatnich latach, a pandemia 
COVID-19 wyznacza punkt zwrotny, którego ostatecznego wymiaru nie można 
jeszcze ocenić pod kątem zmiany nawyków. 

Przyjmuje się, że konsumpcja to etap, który nadaje ostateczną wartość utworowi 
audiowizualnemu, bezpośrednio monetyzując jego oglądalność (bilety i 
wypożyczenia, wskaźnik oglądalności w kanałach linearnych czy liczba odsłon w 
konsumpcji cyfrowej), ale także wzmacniając wartość niematerialnego aktywa, 
jakim jest własność intelektualna, poprzez rozpoznawalność marki, która 
umożliwi tworzenie i sprzedaż produktów pochodnych (merchandising) oraz jej 
ewolucję transmedialną i crossmedialną. 

Dlatego, aby ocenić ten fundamentalny element łańcucha wartości, konieczne 
jest nie tylko przeprowadzenie analizy charakteru publiczności i utworów 
audiowizualnych, ale także dostępu do treści przez odbiorców, między innymi 
pod względem technologicznym (obszary o większej infrastrukturze cyfrowej, 
wskaźnik alfabetyzacji cyfrowej ludności), gospodarczy,  (dostęp do sieci i 
urządzeń, średni koszt wprowadzenia produktu kinematograficznego w 
odniesieniu do płacy minimalnej) lub rynku (podaż krajowa i zagraniczna 
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Kluczowe dane: Treści, widzowie i ekrany 
Działania: Konsumpcja audiowizualna 
Zasoby: Bilety kinowe, subskrybenci i wskaźniki oglądalności 
Dostępność do treści 
Główne wartości: Rozwój oglądalności i monetyzacja treści 
Moż l iwe rezul taty: Wzrost konsumpcji animowanych treści 
audiowizualnych



dostawców treści audiowizualnych w danym obszarze, różnorodność 
oferowanych treści oraz algorytmy pozycjonowania i eksponowania  treści u 2

dostawców cyfrowych). 

Ta ocena musi być uzupełniona wiedzą o strategiach publicznych, które mają 
wpływ na każdy obszar, ponieważ będą one decydować o uzyskiwaniu 
oglądalności.  

Cele 

• Identyfikacja trendów w konsumpcji audiowizualnej. 

• Zrozumienie nowych nawyków widzów, aby ułatwić: 

o Dostęp do animowanych treści audiowizualnych. 

o Adaptację treści, promocji i strategii w oknach wystawowych 
przez producentów, dystrybutorów i wystawców. 

Chcemy poznać: 

o Kto widzi treść animacji. 

o Jaki rodzaj treści animowanych jest najbardziej poszukiwany. 

o Gdzie i jak konsumowane są treści animowane. 

o Jak można poprawić konsumpcję treści animowanych. 

Podejście 

• Badanie raportów danych ilościowych od odbiorców: 

o Indywidualna oglądalność w obszarze (konsumpcja linearna i 
nielinearna). 

o Roczne raporty kasowe instytutów filmowych. 

o Analiza oglądalności w Internecie metodami pasywnymi (web 
centri). 

 eksponowanie należy w tym kontekście rozumieć jako “promocję utworów poprzez ułatwienie dostępu do nich, 2

wyeksponowanie ich w algorytmach rekomendacji oraz podkreślenie ich położenia na ekranie (wdrożenie narzędzi 
bezpośredniego dostępu w katalogu i wyróżnienie ich prezentacji na ekranie oraz ich pozycjonowanie na ekranie 
logicznym.)"
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• Ankiety do wypełnienia przez festiwale i wystawy dotyczące udziału w 
nich publiczności. 

• Współpraca z podmiotami zarządzającymi prawami producentów. 

• Współpraca z bibliotekami, ośrodkami miejskimi i instytucjami 
edukacyjnymi w celu monitorowania działań zawierających animowane 
treści audiowizualne. 

• Badanie jakościowe oglądalności za pomocą ankiet realizowanych wśród 
reprezentatywnych grup widzów w danym obszarze. 

• Badanie podaży animowanych utworów audiowizualnych w obszarze 
poprzez współpracę z takimi inicjatywami, jak: MAVISE lub Lumière VOD. 

Główne zmienne i wskaźniki 

Na tym etapie będziemy badać konsumpcję audiowizualną z czterech 
perspektyw: 

Pierwsza, związana z publicznością, polegać będzie na analizie z wykorzystaniem 
wskaźników demograficznych (płeć, wiek, niepełnosprawność, lokalizacja, 
wykształcenie, zawód i poziom dochodów), które dostarczą aktualnego obrazu 
współczesnego odbiorcy animowanych utworów audiowizualnych. (Tab. A.2.2-1) 
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TAB. A.2.2-1.- Profil odbiorców (wskaźniki demograficzne)

Wiek

Płeć

Niepełnospra
wność

Lokalizacja

Kraj

Miasto

Ponad 3 mln mieszkańców

1M- 3 mln mieszkańców

500 000 - 1 mln mieszkańców

100 000 - 500 000 mieszkańców

50 000 - 100 000 mieszkańców

10 000 -50 000 mieszkańców

Mniej niż 10 000 mieszkańców

Wykształcenie

Obowiązkowe wykształcenie podstawowe

Wykształcenie średnie

Wykształcenie zawodowe

Matura

Licencjat

Studia magisterskie

Studia podyplomowe

Doktorat lub równorzędny

Inne

Zawody Sytuacja zawodowa

Aktywny
Pracownik

Bezrobotny

Nieaktywny

Student

Emeryt

Inny
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TAB.A.2.2-1.- Profil odbiorców (wskaźniki demograficzne) (cd.)

Zawody

Zawód Europejska 
Standardowa 
Klasyfikacja 
Zawodów (ESCO)

Siły zbrojne

Kierownicy

Specjaliści

Technicy i inny średni personel

Pracownicy biurowi 

Pracownicy usług i sprzedawcy

Wykwalifikowani rolnicy, robotnicy leśni i rybacy 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 

Pracownicy przy pracach prostych

Inne

Sektor pracy ISCED-
F 2013

Edukacja

Sztuka i nauki humanistyczne

Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja

Biznes, administracja i ustawodawstwo

Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka

Technologia informacji i komunikacji

Inżynieria, produkcja i budownictwo

Rolnictwo, hodowla, rybołówstwo i weterynaria

Zdrowie i uroda

Usługi

Inne

Średni dochód 
na gospodarstwo 
domowe (*) 
 
(*) Minimalna płaca w 
kraju zamieszkania, 
zaktualizowana.

Równe płacy minimalnej

Między płacą minimalną a dwukrotnością płacy minimalnej

Między dwukrotnością a pięciokrotnością płacy minimalnej

Powyżej pięciokrotnej płacy minimalnej

Lb. członków 
gospodarstwa 
domowego

1

2

3

4

5 lub więcej
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Druga perspektywa odnosi się do typologii treści, w tym formatu, techniki, 
narodowości, wersji oryginalnej i publiczności docelowej. (Tab. A.2.2-2) 

 
Ponadto analiza powinna skupić się na oknach podglądu, które klasyfikowane 
są według trzech koncepcji wyznaczanych przez nowe nawyki konsumenckie: 

• Indywidualne (w tym jednostka rodzinna) lub zbiorowe, zastępując 
tradycyjną klasyfikację odnoszącą się do przestrzeni (w domu/poza 
domem) spersonalizowanym oknem, które umożliwia konsumpcję w 
domu lub poza domem – w postaci laptopów, tabletów czy smartfonów – 
lub zbiorowe okna kinowe lub inne przestrzenie dzielone z większą liczbą 
widzów. 

• Linearne lub nielinearne, w zależności od interaktywności widza w 
odniesieniu do oglądania określonego utworu audiowizualnego. 

• Zależne od nośnika technologicznego, z którego korzysta publiczność, 
ponieważ jest to czynnik determinujący wybór treści. 

Badanie okien podglądu powinno również zawierać informacje o koszcie (w skali 
rocznej) i częstotliwości korzystania (w dniach lub tygodniach dla okien 
pojedynczych oraz w miesiącach lub rocznie dla okien zbiorowych). (Tab. A.2.2-3) 

TAB. A.2.2-2.- Klasyfikacja treści animowanych będących przedmiotem konsumpcji odbiorców

Format Technika Język Narodowość Publiczność docelowa

Film 
krótkometrażowy 3D

Oryginaln
a wersja

Z napisami

Europejska
Dzieci

Do 3 lat

3-6 lat

Film 
długometrażowy 2D Bez 

napisów

6-9 lat

Nastolatkowie

9-12 lat

Serial Stop 
Motion

Z dubbingiem Nieeuropejska

12-16 lat

16-18 lat

Inny Inna
Dorośli

Cała rodzina
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TAB. A.2.2-3.- Klasyfikacja okien podglądu

OKNO
CZĘSTOTLIWOŚ
Ć KORZYSTANIA

KOSZT 
KORZYSTANIA

Indywidualne

Zależne od 
interaktywności 
widza

Linearne

Telewizja 
otwarta

Międzynarodowa

średnia dzienna 
konsumpcja

średni roczny 
koszt 

Krajowa

Regionalna

Lokalna

Inna

Pay-per-
view

Międzynarodowe

Krajowe

Regionalne

Lokalne

Inne

Inny

Nielinearne

IPTV (telewizja z protokołem 
internetowym)

OTT

Platforma VOD

Platforma SVOD

Platforma 
udostępniania 
wideo

Inne

Inny

Inny

Według nośnika 
technologicznego

Smart TV

Nie Smart TV

Komputer
stacjonarny

laptop

Tablet

Smartfon

Inny

Zbiorowe
Kina

Billboard

średnia roczna 
konsumpcja

Festiwale

Inny

Inny
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Wreszcie, aby uzyskać pełną wiedzę na temat konsumpcji audiowizualnej, należy 
wziąć pod uwagę z ilościowego punktu widzenia, czym jest oferta animowanych 
treści audiowizualnych w danym obszarze: liczbę otwartych kanałów lub 
platform (VOD lub SVOD) dostępnych w ramach abonamentu, które emitują treści 
animowane w danym obszarze, liczbę sali lub procent emitowanych utworów 
animowanych (łącznej liczby wyemitowanych filmów) lub liczbę festiwali i wystaw 
poświęconych animacji w obszarze. (Tab. A.2.2-4) 

TAB. A.2.2-4.- Oferta treści animowanych

RODZAJ OKNA
Dostępna 
liczba w 
danym 
obszarze

Z treściami 
animowanym

% utworów 
animowanych w 
całym programie 
lub katalogu

Indywidualne

Linearne 

Otwarte

Międzynarodowe

Krajowe

Regionalne

Lokalne

Inne

Pay-per-
view

Międzynarodowe

Krajowe

Regionalne

Lokalne

Inne

Inne

Nielinearne

IPTV (telewizja z protokołem 
internetowym)

OTT

Platforma VOD

Platforma SVOD

Platformy 
udostępniania 
wideo

Inny

Inne

Inny

Zbiorowe

Kina

Festiwale i 
pokazy

darmowe

płatne

Inne
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W celu prawidłowej oceny tego etapu zaleca się włączenie zmiennych 
związanych z infrastrukturą technologiczną obszaru: jaki jest odsetek ludności z 
dostępem do Internetu i jaki jest jej poziom łączności (światłowód, 5G, 4G, 3G lub 
inne), ponieważ wpłynie to znacznie na konsumpcję treści audiowizualnych 
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DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE  

Obejmują one etapy, które tworzą niezbędne warunki do 
rozwoju europejskiego sektora animacji jako całości. 
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B. 1. Edukacja 

Szkolenie i aktualizacja 

Definicja 

Ten etap koncentruje się na nabyciu profesjonalnej wiedzy i umiejętności, a jego 
kluczowe wskaźniki i zmienne są związane głównie ze szkoleniem w zakresie 
możliwości zatrudnienia w procesie produkcji animowanego utworu 
audiowizualnego.  

Omówione zostaną dwa filary strukturalne związane ze szkoleniem w sektorze 
animacji (z perspektywy ilościowej i jakościowej): 

• Placówki edukacyjne. 

• Programy edukacyjne. 

Badanie tego etapu jest niezbędne do zaprojektowania ekosystemu sektora 
zrównoważonej animacji i osiągnięcia zatrzymania talentów: 

• Z jednej strony synchronizacja edukacji z zapotrzebowaniem biznesowym 
jest kluczem, który umożliwi szerokie możliwości zatrudnienia w danym 
obszarze, a tym samym zatrzymanie lokalnych talentów. 

• Z drugiej strony doskonałość w szkoleniu zagwarantuje w przyszłości 
wysokiej jakości produkcje o międzynarodowym potencjale i globalnej 
konkurencyjności, wzmocnienie i rozszerzenie bazy przemysłowej sektora 
w danym obszarze, zwiększenie popytu na zatrudnienie, a w wyniku tego 
zachowanie talentu. 
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Kluczowe postacie: Placówki edukacyjne 
Działania: Programy edukacyjne 
Zasoby: Oficjalne tytuły, staże i ustawiczne szkolenia 
Główne wartości: Synchronizacja edukacji i firm 
Możliwe rezultaty: Większe szanse na zatrudnienie wśród absolwentów i 
mniejszy odpływ talentów



Równoległe badanie tego ogniwa w łańcuchu wartości w różnych obszarach 
europejskich umożliwi homologację szkoleń i demokratyzację możliwości 
zatrudnienia dla talentów cyfrowych. 

Będzie to również dobre narzędzie na przyszłość do promowania europejskich 
koprodukcji, ponieważ zapewni standard doskonałości w profesjonalizacji 
poszczególnych obszarów. 

Cele 

• Szkolenie przyszłych wykwalif ikowanych specjalistów, ekspertów w 
zakresie najnowszych trendów w branży. 

• Aktualizacja aktywnych specjalistów. 

• Synchronizacja programów szkoleniowych z rzeczywistymi potrzebami 
branży animacji. 

• Projektowanie efektywnych programów stażowych pomiędzy 
placówkami edukacyjnymi a firmami. 

• Ustanowienie wspólnego europejskiego poziomu odniesienia związanego 
z cyfrowymi danymi uwierzytelniającymi i interoperacyjnością. 

Chcemy poznać: 

o Ofertę ośrodków edukacyjnych i programów nastawionych na animację w 

danym obszarze. 

o Ofertę szkoleniową w zakresie aktualizacji profesjonalistów związanych z 

animacją. 

o Stosunek programów edukacyjnych do rzeczywistych potrzeb branży. 

o Istnienie i adaptację platform dialogu szkoleniowo-przemysłowo-

administracyjnego. 

o Trudności w dostępie do szkoleń i aktualizacji szkoleń (gospodarcze, 

technologiczne lub w zakresie dostępności). 
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Podejście 

• Współpraca z ministerstwami kultury, edukacji, pracy i zatrudnienia (w 
przypadku kwalifikacji formalnych) oraz, w stosownych przypadkach, z 
regionalnymi/lokalnymi instytucjami politycznymi w celu poznania 
polityki szkoleniowej i zatrudnienia w danym obszarze. 

• Znajomość europejskich programów szkoleniowych oraz klasyfikacji 
związanych z kategoriami edukacyjnymi i zawodowymi. 

• Ankiety do wypełnienia przez: 

o Ośrodki szkoleniowe. 

o Aktywnych profesjonalistów. 

o Firmy produkcyjne. 

Główne zmienne i wskaźniki  

Do analizy tego etapu edukacja i szkolenia zostały uwzględnione w dwóch 
kategoriach: ośrodki edukacyjne i programy szkoleniowe, w dwóch różnych 
blokach. 

Ośrodki edukacyjne 

Ośrodki edukacyjne muszą być badane z punktu widzenia ich oficjalnej 
akredytacji (czy prowadzą nauczanie regulowane lub nieregulowane) w ramach 
krajowych systemów edukacyjnych – i czy mieszczą się one w standardach 
europejskich – kwalifikacji, które oferują lub finansowania (publicznego, 
prywatnego lub mieszanego), ale także z punktu widzenia ich dostępności, 
determinowanej takimi wskaźnikami jak koszt czesnego czy istnienie 
stypendiów, limitowane opłaty czy opłaty numerus clausus, występowania 
egzaminów wstępnych lub ich metodologia (kształcenie stacjonarne, na 
odległość lub mieszane). 

Kolejnym podstawowym wymiarem będzie wiedza uczniów, czynniki 
demograficzne, takie jak wiek, płeć, niepełnosprawność czy lokalizacja 
geograficzna, ale także informacje o ich sytuacji zawodowej (aktywni, tj. 
pracownicy i bezrobotni, lub nieaktywni, tj. studenci, emeryci). I czy mają 
wcześniejsze wykształcenie czy nie. 
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Ostatnim decydującym aspektem będzie procent możliwości zatrudnienia 
byłych studentów oraz miejsce, w którym znajdują to zatrudnienie. (Tab. B.1-1) 

TAB. B.1-1.- Klasyfikacja ośrodków edukacyjnych

Według oficjalnej akredytacji
Edukacja regulowana

Edukacja nieregulowana

Według tytułu

Certyfikat

Dyplom

Tytuł szkolenia zawodowego

Licencjat

Magister

Studia podyplomowe

Doktorat

Inny

Według źródła finansowania

Publiczne

Ponadkrajowy

Krajowy

Regionalny

Inny

Prywatny

Mieszany

Inny

Według kosztu

Darmowy

Płatny

Stypendia

Czesne

Składki

Inny

Inny

Według dostępu

Numerus clausus

Zgodność z zasadami konkurencji

Darmowy dostęp

Inny
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TAB. B.1-1.- Klasyfikacja ośrodków edukacyjnych (cd.)

Według metodologii

Kształcenie stacjonarne

Kształcenie na odległość, e-learning

Mieszane

Inne

Według uczniów

Liczba

Płeć (%)

Wiek (średnia)

Niepełnosprawność (%)

Pochodzenie 
(%)

Lokalne

Ten sam kraj

Międzynarodowy

Sytuacja 
zawodowa 
(%)

Aktywny

Nieaktywny

Poziom uprzedniego wykształcenia (średnia)

Pobierający stypendium (%)

Według możliwości zatrudnienia po 
ukończeniu kształcenia

Wskaźnik sukcesu

Lokalizacja

W tym samym obszarze

Poza obszarem (w tym samym 
kraju)

Poza obszarem (w Europie)

Poza obszarem (inne)
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Programy szkoleniowe  

• Badanie tego ostatniego bloku ma decydujące znaczenie dla 
optymalizacji synchronizacji szkoła-przemysł i podchodzimy do niego z 
różnych perspektyw (Tab. B.1-2): 

• Czas trwania programu i zastosowane metody nauczania (odnoszące się 
kształcenia stacjonarnego, kształcenia poza salą lekcyjną, podejścia 
proceduralnego i monitorowania postępów w kształceniu). 

• Mobilność – lokalna, krajowa lub międzynarodowa – oferowana przez 
program poprzez umowy wymiany z innymi ośrodkami, umowy o staże z 
firmami i tym podobne. 

• Kompetencje rozwijane przez program. 

• Konkretne nauczane przedmioty, zsynchronizowane z przedmiotami 
wymienionymi w module profili zawodowych. 

TAB. B.1-2 Klasyfikacja programów edukacyjnych

Według czasu 
trwania

Długoterminowe (ponad 3 lata)

Średnioterminowe (1-3 lata)

Krótkoterminowe (mniej niż 1 rok)

Intensywny program (mniej niż miesiąc)

Seminarium

Lekcja mistrzowska

Inne
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TAB. B.1-2 Klasyfikacja programów edukacyjnych (cd.)

Według metod 
nauczania

Obecność

Całkowita

Hybrydowa

Na odległość

Szkolenie poza salą 
lekcyjną

Praktyki lub staże

Warsztaty

Wyjazdy szkoleniowe

Inne

Podejście

Nauczanie empiryczne

Symulacje i serious games

Szkolenie z “myślenia wizualnego” 
(visual thinking

Inny

Monitorowanie

Tutoring/coaching/mentoring

Samokształcenie

Inne

Inna

Według mobilności 
programu

Ponadkrajowy
Europa

Inny

Krajowy

Regionalny

Inny

Według umiejętności

Informatyka podstawowa

Zaawansowana informatyka

Innowacyjne technologie cyfrowe

Modelowanie i animacja 2D i 3D

Przedsiębiorczość i zarządzanie

Zarządzanie zespołem

Kompetencje społeczne

Administracja, księgowość i finanse

Języki

Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju

Inne
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TAB. B.1-2 Klasyfikacja programów edukacyjnych (cd.)

Według przedmiotów

Oprogramowanie graficzne 2D-3D

Oprogramowanie do 
animacji

ADOBE ANIMATED SUITE ADOBE

SYNFIG STUDIO

OPENTOONZ

BLENDER

AUTODESK MAYA

TVPAINT

AUTODESK 3DS MAX

CINEMA 4D

STUDIO 3D MAX

CHARAKTER ANIMATOR

MOHO (ANIME STUDIO)

POSER

HOUDINI

DRAGONFRAME

STOP MOTION STUDIO

Inne

Rysunek

Systemy operacyjne

Prototypy

Zarządzanie

Motions Graphics

Scenariusz

Kreatywność

Komunikacja

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie czasem

Zarządzanie projektami

Języki

Inny
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B.2. Finansowanie i normy 

Ramy prawne 

Definicja 

Ten etap koncentruje się na analizie ram prawnych, finansowych i podatkowych, 
które mają wpływ na sektor animacji w danym obszarze, ponieważ jego zdolność 
do wzrostu będzie zależna od warunkujących go ram: 

• Bezpośrednia pomoc publiczna (rozumiana jako ostateczne lub zwrotne 
wkłady przyznawane przez organy publiczne w różnych ogniwach 
łańcucha wartości, takie jak zapomogi i zwroty kosztów). 

• Zachęty podatkowe i ułatwienia finansowe, które bezpośrednio wpływają 
na wejście inwestorów prywatnych, przyciąganie inwestycji zagranicznych 
oraz pozyskiwanie gwarancji i poręczeń od banków i podmiotów 
kredytowych, a tym samym na obieg gotówki w sektorze. 

W badaniu tych warunków należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązki 
nałożone na różne podmioty łańcucha wartości sektora audiowizualnego: 

• Obowiązki finansowe (bezpośrednie inwestycje w produkcję, wkłady do 
funduszu publicznego, który będzie zarządzał pomocą publiczną na 
promocję audiowizualną w danym obszarze) 
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Kluczowe postacie: Organizacje publiczne i prywatne finansujące sektor 
animacji 
Działania: Poprawa i harmonizacja ram prawnych w różnych obszarach 
Zasoby: Ramy prawne (ponadnarodowe, krajowe i regionalne), które 
określają instrumenty finansowe i podatkowe służące promocji utworów 
audiowizualnych na danym obszarze 
Główne wartości: Narzędzia wspierające sektor animacji 
Możliwe rezultaty: 

• Poprawa finansowania animowanych utworów audiowizualnych 
• Wzrost produkcji europejskich dzieł animowanych i koprodukcji 
• Zaktualizowana baza danych narzędzi i środków wspierających i 

promujących sektor animacji w każdym obszarze



• Obowiązki powiązane z emisją i wystawianiem treści audiowizualnych, 
środka, który ma na celu wzrost popytu, a tym samym większą produkcję i 
zwiększony przemysłu. 

Ramy te muszą uwzględniać europejską wizję, ze względu na kompetencje 
nadane przez traktaty UE, która będzie warunkować takie aspekty jak 
maksymalny procent wsparcia publicznego, które może być udzielone na projekt 
(w tym finansowanie bezpośrednie i zachęty podatkowe), działania, które mogą 
być finansowane (brak finansowania wydzielonych części projektu, na przykład 
procesu produkcyjnego) lub kwestie związane z równą konkurencją między 
firmami i obszarami oraz protokół, zdolność i czas wymagany przy 
przeformułowaniu i modyfikacji przepisów, które umożliwiają większy wzrost w 
sektorze. 

Dlatego rozumiemy, że dogłębna wiedza na temat tego etapu i jej 
rozpowszechnienie wśród głównych agentów wyszczególnionych w tym 
badaniu, pozwoli na rzeczywiste zaprojektowanie bardziej korzystnych i 
zsynchronizowanych scenariuszy, które odpowiedzą na potrzeby 
zrównoważonego rozwoju całego regionu. 

Cele 

Identyfikacja różnych strategii wsparcia dla sektora animacji audiowizualnej w 
każdym obszarze oraz odkrycie najlepszych praktyk, które pozwolą na 
zrównoważony rozwój ekosystemu animacji, w celu dostosowania polityk 
publicznych do słabiej rozwiniętych obszarów w celu zaprojektowania średnio- i 
długoterminowych strategii: 

• Wzmocnienia europejskiego przemysłu animacji (MŚP). 

• Poprawy konkurencyjności europejskich dzieł animowanych. 

• Zatrzymanie europejskich talentów. 

Chcemy poznać: 

o Najlepsze praktyki publiczne wspierające sektor. 

o Najlepsze praktyki prywatne wspierające sektor. 
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Podejście 

• Zbadanie ram prawnych i ich wpływ na promocję sektora za 
pośrednictwem instytutów filmowych i innych organów publicznych, 
które wspierają sektor krajowy, regionalny i lokalny. 

• Identyfikacja narzędzi wspierających, ale także przedmiotu wsparcia 
(profesjonaliści, firmy lub projekty) oraz fazę procesu animacji, w której 
wsparcie jest otrzymywane. 

• Ponadto należy zbadać zgodność między różnymi ramami europejskimi. 

o Współpraca z działami odpowiedzialnymi za kulturę, przemysł i 
finanse. 

o Współpraca z publiczno-prywatnymi agencjami funduszy 
audiowizualnych. 

o Ankiety do przeprowadzenia wśród agencji finansujących. 

o Badanie inwestycj i prywatnych poprzez ankiety do 
przeprowadzenia wśród firm zajmujących się animacją i 
identyfikacja najczęściej spotykanych inwestorów prywatnych. 

Główne zmienne i wskaźniki 

Publiczne narzędzia promocji audiowizualnej 

W pierwszej kolejności należy wskazać organ przyznający pomocy oraz przepisy 
określające formę f inansowania sektora (ustawy, dekrety, dyrektywy, 
rozporządzenia rozwojowe itp.), program budżetowy, w którym przewidziany jest 
fundusz na finansowanie bezpośrednie (nazwa i czas trwania programu) oraz 
jego zasięg terytorialny. (Tab. B.2-1a) 
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Uznaliśmy za wskazane podzielenie publicznych narzędzi do promocji sektora 
audiowizualnego (nastawionych na promocję animacji, odrzucających 
rzeczywisty obraz) na dwie kategorie, z rozróżnieniem, czy jest to finansowanie 
bezpośrednie czy pośrednie. 

Finansowanie bezpośrednie 

Uznajemy finansowanie bezpośrednie jako to, w którym administracja przyznaje 
kwotę f inansową, albo zgodnie z zasadami konkurencji, albo w drodze 
automatycznego przyznania, jeśli wnioskodawca spełnia określone wymagania, 
zaliczając do tej kategorii mechanizmy takie jak zwrot kosztów lub pomoc w 
postaci wkładów zwrotnych – w przypadku, gdy pomoc musi zostać zwrócona w 
całości lub w części w oparciu o kryteria sukcesu ustalone wcześniej przez 
instytucję przyznającą, np. Ibermedia lub Eurimages – lub zapomóg, jeśli kwota 
jest przyznawana na fundusz bezzwrotny, lub połączenie obu. (Tab. B.2-1b) 

Tab. B.2-1a PUBLICZNE NARZĘDZIA DO PROMOCJI SEKTORA ANIMACJI

Ramy prawne

Instytucja przyznająca

Nazwa funduszu

Program budżetowy

Zakres terytorialny

Ponadkrajowy

Krajowy

Regionalny

Inny
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Tab. B.2-1.b PUBLICZNE NARZĘDZIA DO PROMOCJI SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Finansowanie 
bezpośrednie

Zwrot 
kosztów

Pomoce

Informacja

Linia pomocy (nazwa)

Charakter

Dotacja

Wkład zwrotny

Inny

Rozmowy 
roczne

Numer

Okresowość
Stała

Zmienna

Dotacja
Całkowita

Maksymalnie na wniosek

Typologia

Według 
wnioskodawcy

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Według 
przedmiotu

Szkolenie

Zatrudnienie

Struktura

Założenie

Wzrost 

Przekształcenie

Konsolidacja

Inna

Działalność

B + R + I

Tworzenie

Produkcja 

Dystrybucja

Promocja

Internacjonalizacja

Ekspozycja

Dygitalizacja

Inny

Produkt Patrz Tab. B.2-1-b bis

Inne
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W celu szczegółowej analizy pomocy, określającej zmienne w rozwoju i 
konsolidacji branży audiowizualnej danego obszaru, ustalamy dwie kategorie: 

• Po pierwsze, informacje techniczne, nazwa, charakter (zwrotny lub nie), a 
także względy dotyczące całkowitego wyposażenia linii i maksymalnej 
dopuszczalnej kwoty na wniosek, liczby corocznych zaproszeń do 
składania wniosków oraz, czy są one stałe, czy nie. Ta informacja o 
częstotliwości zaproszeń do składania wniosków o pomoc jest bardzo 
istotna, jeśli chodzi o ustalanie planów finansowania dla rentowności 
firmy audiowizualnej i wskazane jest wdrożenie kryteriów harmonizacji 
między publicznymi źródłami finansowania danego obszaru. 

• Druga kategoria wyróżnia rodzaj pomocy według wnioskodawcy (osoby 
fizyczne lub prawne) oraz według przedmiotu pomocy: pomoc na 
szkolenia (i aktualizację szkoleń), na strukturę (podzielonej ze względu na 
etapy życia), na działalność, na którą ukierunkowana jest pomoc, oraz 
rodzaj produktu, który może otrzymać pomoc. Główne zmienne w tej 
ostatniej części zostały zestawione w niezależnej tabeli przedstawionej 
poniżej przy uwzględnieniu ich znaczenia w niniejszym badaniu. (Tab. 
B.2-1-b bis) 
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TAB. B.2-1b (bis) PUBLICZNE NARZĘDZIA DO PROMOCJI SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Finansowanie 
bezpośrednie 
 
 ➤Pomoce 
    ➤Typologia  
        ➤Według  
    przedmiotu

Produkt

Rodzaj 

Jednorazowa

Trwanie

Film długometrażowy

Film krótkometrażowy

Inny

Okno 
emisji

Kinowy

Niekinowy

Inny

Format

Jednostkowy

Serial

Pierwszy sezon

Inne sezony

Wkład

Brak 
koprodukcji

Krajowy

Zagraniczny

Koprodukcja

Budżetowy

Krajowy

Międzynarodowy

Mniejszościowy

Większościowy

Pakiet projektów

Inny

Etap

Scenariusz

Rozwój

Produkcja

Napisy i dubbing

Internacjonalizacja

Dystrybucja

Promocja

Emisja

Amortyzacja

Obniżenie odsetek bankowych

Inny
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Finansowanie pośrednie 

Druga kategoria, która będzie miała decydujące znaczenie dla promocji branży 
audiowizualnej w danym obszarze, składa się z różnych narzędzi finansowych i 
podatkowych zwiększających inwestycje prywatne, przyciągające kapitał 
zagraniczny i stwarzające ramy, w których różne podmioty łańcucha wartości 
sektora audiowizualnego będą zobowiązane do promowania i wspierania branży 
audiowizualnej w obszarach, na których działają. (Tab. B.2-1c) 

Udogodnienia finansowe obejmują pożyczki i gwarancje: obszary objęte 
strategią publiczną w obrębie linii mediacyjnych ułatwiają finansowanie firm i 
ich produktów dzięki porozumieniom pomostowym między bankami i 
instytucjami kredytowymi, co sprzyja obrotom gotówki w tym sektorze. 

Zachęty podatkowe są przedstawiane jako wielka siła napędowa inwestycji w 
danym obszarze: z jednej strony stymulują przekrojowe inwestycje prywatne w 
produkcje audiowizualne samego obszaru, dlatego ważne jest, aby dostęp do 
tych zachęt odbywał się w sprawny i uproszczony sposób i miał solidne 
gwarancje prawne. Z drugiej strony zachęty podatkowe dla zagranicznych 
produkcji audiowizualnych przyciągają projekty filmowe, stymulując strukturę 
nie tylko branży audiowizualnej poprzez zatrudnianie profesjonalistów i firm z 
danego obszaru, ale także innych pokrewnych, takich jak turystyka i hotelarstwo. 

Ramy podatkowe są niezwykle konkurencyjne między różnymi obszarami 
europejskimi, mają różne wymiary, które muszą być dobrze znane, podobnie jak 
związane z nimi wymogi inwestycyjne w obszarze.  

Do tego rozdziału włączamy obowiązki nałożone na różnych agentów sektora 
audiowizualnego (m.in. dostawców usług komunikacji audiowizualnej, 
dystrybutorów, wystawców, reklamodawców lub użytkowników), które, chociaż 
mogą mieć charakter finansowy i niefinansowy, w naszej opinii powinny zostać 
uwzględnione razem, gdyż rozumiemy, że oba rodzaje pomagają w tworzeniu 
przepływu podaży i popytu, który przyczynia się do zapewnienia stabilności i 
dojrzałości sektora: 

• Finansowe rozumiane jako opłaty i kwoty, które mogą być pobierane z 
wyspecjalizowanego funduszu zarządzającego, jak w przypadku 
francuskiego CNC, od ministerstw, instytutów filmowych lub innych 
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agencji publicznych, lub bezpośrednio z budżetu ogólnego danego 
obszaru, lub jako zobowiązanie do przewidywanych inwestycji w dzieła 
audiowizualne, bezpośrednio w produkcję, koprodukcję lub zakup praw. 

Ważne jest również, aby wiedzieć, czy obowiązek wcześniejszego inwestowania 
w europejski utwór audiowizualny wiąże się z dodatkowymi wymogami: 

o Jeśli ma być zastosowany w całości lub w części w odniesieniu 
do utworów niezależnych producentów: obowiązek ten działa 
jako siła napędowa struktury biznesowej obszaru i gwarantuje 
różnorodność kulturową. 

o Jeśli istnieją określone kwoty na utwory w językach 
współurzędowych i mniejszościowych, stymuluje lokalną 
produkcję i gwarantuje różnorodność językową. 

o Inne możliwe odpowiednie obowiązkowe kwoty inwestycji, 
które będą miały wpływ na cały sektor, jeśli takie istnieją, to: 

• Przeznaczone specjalnie na utwory animowane. 

• Kwoty dla okien kinowych i niekinowych. 

• Kwoty na prace jednorazowe lub seriale. 

• Kwoty na treści dla dzieci i młodzieży. 

• Nief inansowe odnosić się mogę się do promocji lub procentu 
zarezerwowanego dla emisji, ekspozycji lub treści w katalogu programów 
(i ich wyeksponowania) utworów wyprodukowanych w określonym 
obszarze, w językach urzędowych, współurzędowych i mniejszościowych, 
lub przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. 

TAB. B.2-1c PUBLICZNE NARZĘDZIA DO PROMOCJI SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Finansowani
e pośrednie

Udogodnienia 
finansowe

Pożyczka

Poręczenie

Zachęty 
podatkowe

Zwrot podatku

Ulga podatkowa (przenoszalna)

Ulga podatkowa (nieprzenoszalna)

Amnestia podatkowa
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TAB. B.2-1c PUBLICZNE NARZĘDZIA DO PROMOCJI SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO (cd.)

Finansowanie 
pośrednie

Obowiązki 

Finansowe

Według 
podmiotów 
zobowiązanych

Dostawcy 
usług 
komunikacji 
AV

Publiczny

Prywatny

Linearny

Nielinearny

Z siedzibą w obszarze

Z oglądalnością w 
obszarze

Inni zobowiązani

Według rodzaju 
obowiązku

Opłata
Konkretny fundusz

Inny

Inwestycje 
bezpośrednie 

Produkcja

Koprodukcja

Zakup praw

Inny

Inny

Według 
przedmiotu 
finansowania

Rodzaj 
utworu

Od niezależnych 
producentów

Inny

Według 
pierwszego 
okna 
ekspozycji

Kinowy

Niekinowy

Jednorazo
wy

Serial

Zgodnie z 
treścią

Dziecięcy

Niedziecięcy

Niefinansowe

Według 
podmiotów 
zobowiązanych

Dostawcy 
usług 
komunikacji 
AV

Publiczny

Prywatny

Linearny

Nielinearny

Z siedzibą w obszarze

Z oglądalnością w 
obszarze

Inne zobowiązane

Według rodzaju 
obowiązku

Emisja/ekspozycja/% katalogu%

Promocja

Inny

Inny

Model do badania łańcucha wartości sektora animacji ________________________________________________  77



Prywatne finansowanie sektora audiowizualnego 

Główne zmienne prywatnego f inansowania audiowizualnego na danym 
terytorium są silnie uwarunkowane ramami podatkowymi, zwłaszcza w 
przypadku inwestycji związanych z ulgami podatkowymi. 

Po zidentyfikowaniu ram prawnych i głównych cech inwestora (charakter 
prawny i cel, zakres terytorialny) należy dowiedzieć się, jakie narzędzie 
inwestycyjne zostało zastosowane oraz jakie były podmiot i przedmiot inwestycji. 

TAB. B.2-2 FINANSOWANIE PRYWATNE

Ramy prawne

Zainwestowana kwota

Podmiot finansowy

Charakter prawny 
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Cel
Non-profit

Cele zarobkowe

Zakres terytorialny

Ponadkrajowy

Krajowy

Regionalny

Inny

Liczba inwestorów
Jeden

Kilku
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TAB. B.2-2 FINANSOWANIE PRYWATNE (cd.)

Rodzaj inwestycji

Udogodnieni
a finansowe

Kredyt

Poręczenie

Inwestycje bezpośrednie (umowy o dofinansowanie)

Formuły współpracy biznesowej (AIE/AIEE/UTE) (Joint 
Venture)

Finansowanie społecznościowe

Pożyczki społecznościowe (Peer-to-Business leading)

Kapitał wysokiego ryzyka

Anioły Biznesu

Kapitał prywatny 

Sponsoring

Pieniądz towarowy

Inny

Podmiot finansowania
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Przedmiot finansowania

Struktura

Założenie

Wzrost

Transformacja

Konsolidacja

Inna

Działalność

B + R + I

Tworzenie

Produkcja 

Dystrybucja

Promocja

Internacjonalizacja

Ekspozycja

Dygitalizacja

Inny

Produkt

Długometrażowe filmy kinowe

Seriale

Inne
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B.3. Zachowanie 

Przyszłość 

Definicja 

Założenie, że utwory audiowizualne stanowią część dziedzictwa kulturowego 
danego obszaru jest ideą stosunkowo niedawną i mało przyswajalną przez 
administracje, które obecnie – ponad dwadzieścia lat po publikacji Europejskiej 
Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, ratyfikowanej tylko przez 
jedenaście spośród 47 krajów wchodzących w skład Rady Europy – muszą 
również uwzględniać nowe koncepcje, takie jak dzieła multimedialne lub 
interaktywne. 

Konserwacja animowanych utworów audiowizualnych jest pi lnym 
zobowiązaniem, ponieważ są one wrażliwe z materialnego punktu widzenia – 
zwłaszcza te sprzed epoki cyfrowej – i były niedoceniane z artystycznego i 
intelektualnego punktu widzenia, mimo że stanowią kulturowe odniesienie 
wielu pokoleń i pomagają budować ideę świata w dzieciństwie. 

Na tym etapie ważne jest, aby mówić nie tylko o zachowaniu, ale także o 
dostępności, dlatego inicjatywy dygitalizacji zachowanych materiałów, które 
umożliwiają dostęp do nich badaczom, naukowcom, ekspertom i szerokiej 
publiczności, powinny zostać szczególnie uwzględnione. 
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Kluczowe postacie: Inicjatywy i instytucje publiczne i prywatne  
Działania: Zachowanie dziedzictwa audiowizualnego 
Zasoby: Archiwa audiowizualne i bazy danych konserwowanych 
materiałów 
Główne wartości: Dygitalizacja, archiwizacja, konserwacja i restauracja 
Możliwe rezultaty: Cyfrowa baza danych europejskich animowanych 
utworów audiowizualnych



W tym sensie, odnosząc się do publicznego dostępu, należy również rozważyć 
propozycje – publiczne i prywatne – rozpowszechniające zachowane dziedzictwo 
poprzez publikacje, wystawy, wystawy itp. 

Cele 

W tym etapie należy podjąć próbę zidentyfikowania dobrych praktyk 
zachowawczych, aby móc przedstawić h istorie sukcesu osobom 
odpowiedzialnym za publiczne polityki kulturalne w różnych obszarach. 

Ma to na celu: 

• Wymienienie inicjatyw, publicznych i prywatnych, zaangażowanych w 
zachowanie animowanego dziedzictwa audiowizualnego. 

• Klasyfikację pomocy publicznej na zachowanie, skoncentrowaną głównie 
na sektorze animacji. 

• Identyfikację muzeów, filmotek, fundacji i innych organizacji 
skoncentrowanych na zachowaniu dziedzictwa animacji. 

• Identyfikację inicjatyw oferujących społeczeństwu dostęp do 
animowanego dziedzictwa audiowizualnego (publikacji, wystaw itp.). 

Chcemy poznać: 

o Publiczne strategie zachowania animowanych utworów audiowizualnych. 

o Narzędzia wspierające finansowanie zachowania animowanych utworów 
audiowizualnych. 

o Instytucje i organizacje zajmujące się zachowaniem animowanych dzieł 
audiowizualnych. 

o Plany dostępności i rozpowszechnianie zachowanych materiałów. 

Podejście 

• Współpraca z Ministerstwami Kultury i innymi właściwymi placówkami w 
zakresie ochrony dziedzictwa w celu określenia strategii, planów i 
środków publicznych wspierających ochronę dziedzictwa animowanych 
utworów audiowizualnych. 
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• Współpraca z instytutami filmowymi, muzeami i wydawnictwami, 
fundacjami, filmotekami i bibliotekami oraz funduszami archiwów 
publicznych radia i telewizji w celu poznania i analizowania realizowanych 
lub planowanych inicjatyw na rzecz utrzymania i upowszechniania 
animowanego dziedzictwa audiowizualnego. 

• Ankiety do wypełnienia przez: 

o Podmioty, instytucje i organizacje finansujące zachowanie i 
upowszechnianie dziedzictwa. 

o Podmioty, instytucje i organizacje, które chronią dziedzictwo. 

o Podmioty, instytucje i organizacje rozpowszechniające 
dziedzictwo. 

Główne zmienne i wskaźniki 

Zmienne badania podzielimy na dwie grupy, pierwsza będzie odzwierciedlać 
charakterystykę podmiotów, instytucji i organizacji zajmujących się zachowanie 
dziedzictwa z punktu widzenia ich własnego charakteru (publiczny lub prywatny, 
komercyjny lub niekomercyjny, ujęty w ramach programu zchowawczego lub 
niezależnego), sposobu ich f inansowania, daty rozpoczęcia działań, ich 
dostępności i inicjatyw rozpowszechniających, w których uczestniczy, aby 
kontynuować specyficzne cechy zachowanego dziedzictwa. (Tab. B.3-1) 

TAB. B.3-1 ZACHOWANIE: PLACÓWKI

Nazwa

Lokalizacja
Kraj

Miasto

Charakter prawny

Publiczny

Prywatny
Komercyjny 

Niekomercyjny

Rodzaj finansowania

Fundusze prywatne

Fundusze publiczne
Koncesja bezpośrednia

Zgodnie z zasadami konkurencji

Inne
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TAB. B.3-1 ZACHOWANIE: PLACÓWKI (cd.)

Program zachowawczy
Tak

Nie

Data rozpoczęcia działań 
konserwatorskich

Inicjatywy informacyjne

NIE

TAK

Publikacje

Wystawy, próbki i tym podobne.

Inne

Dostępność

Otwarte dla 
publiczności

NIE 

Specjalistyczne

Ogólne

Koszt
Darmowe

Płatne

Katalog
TAK

NIE

Całkowita liczba zachowanych 
utworów animowanych

Zasięg terytorialny 
zachowanych dzieł

Ponadkrajowy

Krajowy

Regionalny

Inny

Typologia zachowanych dzieł

Nośnik

Film

Cyfrowy

Inny

Premiera
Kinowa

Niekinowa

Format
Jednostkowy

Film 
długometrażowy

Film 
krótkometrażowy

Inny

Serial

Technika
Animacja

Animacja i prawdziwy obraz
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W drugim bloku zajmiemy się funduszami przeznaczonymi na zachowanie 
animowanego dziedzictwa audiowizualnego istniejącego w danym obszarze, 
określając w pierwszej kolejności instytucję przyznającą, sam fundusz i rodzaj 
finansowania, które jest za jego pośrednictwem pozyskiwane, bezpośrednio lub 
poprzez program grantowy. W takim przypadku konieczne jest przeanalizowanie 
głównych cech tej pomocy, zbadanie jej na podstawie jej własnych cech 
(uczestnictwo, środki finansowe, coroczne zaproszenia do składania wniosków, 
czy jest ona zwrotna czy nie), ale także cech wnioskodawców i samego 
przedmiotu finansowania. (Tab.B.3-2) 

TAB. B.3-2 ZACHOWANIE: FUNDUSZE

Nazwa instytucji 
przyznającej

Lokalizacja
Kraj

Miasto

Zakres terytorialny

Ponadkrajowy

Krajowy

Regionalny

Inny

Charakter prawny

Publiczny

Prywatny
Komercyjny

Niekomercyjny

Nazwa funduszu

Program budżetowy
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TAB. B.3-2 ZACHOWANIE: FUNDUSZE (cd.)

Rodzaj 
finansowania

Finansowanie bezpośrednie

Program pomocy

Nazwa linii

Coroczne zaproszenia 
do składania wniosków

TAK
Stałe

Zmienne

NIE

Środki finansowe

Całkowity

Maksymalnie na wniosek

Rodzaj pomocy

Zapomoga

Wkład zwrotny

Zgodny z zasadami 
konkurencji

Tak

Nie 

Wnioskodawcy
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Przedmiot 
finansowania

Odzyskanie

Klasyfikacja

Dygitalizacja

Zachowanie

Odbudowa

Rozpowszechnienie

Inny
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ZAŁĄCZNIK 

Przestrzenie do dialogu między agentami łańcucha wartości 
sektora animacji 
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C.1. Tworzenie sieci 

Wydarzenia 

Definicja 

Pandemia zmieniła wiele innych rzeczy, a w najlepszym przypadku sposób, w 
jaki wchodzimy w interakcje. Kalendarz branży, naznaczony różnymi 
wydarzeniami networkingowymi, przeszedł gwałtowną zmianę, która jednak nie 
wydaje się spowolnić tempa przemysłowego. Wymiana była prowadzona online, 
co stanowi bardziej skomplikowaną formułę dla tych agentów w łańcuchu 
wartości, którzy wciąż nie mają skonsolidowanej agencji: praca, jak 
udowodniono, może nie wymagać obecności na miejscu, ale budowanie 
zaufania i projektowanie strategii przyszłości owszem ucierpiało z powodu 
interakcji w sieci. 

Mając na uwadze, że tworzenie sieci jest jednym z głównych atutów 
profesjonalisty lub firmy, uznaliśmy za właściwe poświęcenie tej ostatniej części 
ogólnie niedocenianej, ale fundamentalnej działalności. Na tym etapie będziemy 
badać wydarzenia poświęcone animacji z punktu widzenia ilościowego oraz 
jakościowego: animacja europejska potrzebuje rynków i profesjonalnych forów, 
ale także, i to w dużej ilości, witryn wystawowych, które przybliżą ją publiczności i 
zapewnią jej rozpoznawalność w samym sektorze audiowizualnym. 
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Kluczowe postacie: Organizatorzy – podmioty publiczne lub prywatne – 
którzy tworzą przestrzenie do spotkań pomiędzy przedstawicielami sektora 
Działania: Wydarzenia i platformy wymiany dla sektora 
Zasoby: Propozycje i dostępność 
Główne wartości: Budowa i konsolidacja sieci 
Możliwe rezultaty: Kongres przekrojowy, który obejmie cały łańcuch 
wartości sektora animacji w Europie



Cele 

• Identyfikacja przestrzeni promocyjnych i uznanie animacji europejskiej. 

• Ilościowe określenie wpływu udziału w wydarzeniu na profesjonalistów i 
animowane utwory audiowizualne. 

• Pomiar wpływu tych wydarzeń na obszar. 

• Zaprojektowanie strategii promocji i internacjonalizacji europejskiego 
przemysłu animacji. 

Chcemy poznać:  

o Funkcję każdego z wydarzeń związanych z animacją w obszarze. 

o Czy osiągają wyznaczone cele. 

o Czy są dostępne. 

o Co wnoszą do obszaru. 

o Jakie są ich obszary do poprawy. 

o Jakie kierunki innowacji proponują po kryzysie zdrowotnym. 

Podejście 

• Ankiety do przeprowadzenia wśród profesjonalistów z sektora animacji z 
różnych dziedzin w celu określenia, które wydarzenia najlepiej 
odpowiadają potrzebom sektora. 

• Współpraca z administracją lokalną i krajową odpowiedzialną za 
wydarzenia związane z animacją w danym obszarze. 

• Współpraca z podmiotami prywatnymi (stowarzyszeniami, firmami, 
fundacjami) organizującymi wydarzenia związane z animacją w danym 
obszarze. 

Główne zmienne i wskaźniki 

Po zidentyfikowaniu podmiotów organizujących i modelu finansowania 
wydarzenia, przeanalizujemy jego typologię, ponieważ każda propozycja stanowi 
odpowiedź na różne potrzeby sektora. 
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Ważna będzie również analiza z punktu widzenia widzów, uczestników lub 
odbiorców (jeśli istnieją) oraz treści, na których jest skupione. 

Zalecamy również ocenę kosztu dostępu do wydarzeń w danym obszarze, 
ponieważ może być to podstawową kwestią dla waloracji ich dostępności lub 
użyteczności dla odbiorców, do których są adresowane. (Tab. C.1-1) 

TAB. C.1-1 WYDARZENIA

Podmiot 
organizujący

Publiczny

Prywatny

Inny

Finansowanie

Publiczne

Prywatne

Inne

Realizacja

Z uczestnictwem publiczności

Online

Hybrydowa

Inna

Rodzaj wydarzenia

Kongres

Zgromadzenie

Spotkanie

Targi

Festiwal

Forum

Prezentacja

Koprodukcja

Finansowanie

Networking

Inne

Rynek

Próbka

Nagrody

Pokaz

Płatne z góry

Inne

Model do badania łańcucha wartości sektora animacji ________________________________________________  89



 
 

TAB. C.1-1 WYDARZENIA (cd.)

Zakres

Lokalny

Krajowy

Europejski

Międzynarodowy

Inny

Publiczność

Uczestnicy

Typologia
Wyspecjalizowani

Instytucje

Firmy

Profesjonaliści

Studenci

Inni

Ogólni

Dostęp
Wolny

Darmowy

Płatny

Rejestracja

Akredytacja

Inny

Ograniczony

Widzowie

Typologia
Specjalistyczni

Instytucje

Firmy

Profesjonaliści

Studenci

Inni

Ogólni

Dostęp
Wolny

Darmo
wy

Płatny

Rejestracja

Akredytacja

Inny

Ograniczony

Inna
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TAB. C.1-1 WYDARZENIA (cd.)

Zawartość

Kategoria

Animacja

Animacja i prawdziwy obraz

Animacja i VX

Animacja i gra wideo

Inna

Format

Jednostkowy
Filmy długometrażowe

Filmy krótkometrażowe

Seryjny

Inny

Okno

Kinowe

Niekinowe

Inne
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DOKUMENTACJA 
ODNOŚNA 



European Convention on Transfrontier Television 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/
090000168007b0d8 

European Convention on Cinematographic Co-production  
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/
090000168007bd2d 

Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) 
https://www.coe.int/en/web/conventions/recent-changes-for-treaties/-/
conventions/treaty/220/signatures?p_auth=8oKp1bcC 

Explanatory Report to the European Convention on Cinematographic Co-
Production 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cb5e4 

Audiovisual Media Services Directive 
DIRECTIVE (EU) 2018/1808 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32018L1808&from=ES 

Communication from the Commission on State aid for films and other 
audiovisual work 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013XC1115(01) 

European Convention for the Protection of the Audiovisual Heritage 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/183 

Explanatory Report to the European Convention for the Protection of the 
Audiovisual Heritage 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cce58 

Council Resolution of 24 November 2003 on the deposit of cinematographic 
works in the European Union 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003G1205(03) 
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INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION 
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 

International Standard Classification of Education (ISCED) 
EUROSTAT 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#ISCE 

European Skills/Competences, qualification and Occupations 
European Commission 
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?
resetLanguage=true&newLanguage=en 

Minimum wages in 2020: Annual review 
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 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2010.html 

Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22439 

Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207 

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-
impuesto-sobre-sociedades.html 
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Convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual (Técnicos)  
https://mcusercontent.com/b478b78b23cea6df6a35cf1b9/files/da8e01b6-
c3c2-4002-844a-61bdb464f7fb/
2021_04_19_ACTA_ACUERDO_TABLAS_SALARIALES_CC_Tecnicos_con_Tablas_An
exas_2021_03_29_VF.pdf 

Indicadores demográficos básicos  
Instituto Nacional de Estadística 
https://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf 

Sistema estatal deindicadores de la educación 2018 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:05875ca9-5b06-49fb-84ff-
cb22a02501f6/seie-2018.pdf 

Código Nacional de Ocupaciones (CNO) 
Instituto Nacional de Estadística 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614 

Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/17/pdfs/BOE-A-2010-19389.pdf 

Formas jurídicas de empresa 
Ministerio de Industria, comercio y turismo  
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/
FormasJuridicas-DescripcionA.aspx?
cod=AIE&nombre=Agrupaci%C3%B3n+de+Inter%C3%A9s+Econ%C3%B3mico&idi
oma=es-ES 

Buscador de Ayudas e incentivos para empresas 
Ministerio de Industria, comercio y turismo  
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/
BuscadorAyudas.aspx 

Plan de recuperación y resiliencia. Plan de impulso al sector audiovisual 
Gobierno de España 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/240321-
Plan_de_impulso_al_sector_audiovisual.pdf 
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Animation plan for Europe 
European Commission 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-animation-plan 

Mapping the Animation Industry in Europe 
European Audiovisual Observatory  
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-26/
mapping_the_animation_industry_in_europe_16280.pdf 

Mapping of national rules for the promotion of European works in Europe  
European Audiovisual Observatory  
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 

Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU  
European Audiovisual Observatory  
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=view 

IRIS Plus 2019-3: Territoriality and financing of audiovisual works: latest 
developments 
European Audiovisual Observatory  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/
9iKCxBYgiO6S/content/territoriality-and-financing-of-audiovisual-works-latest-
developments?_101_INSTANCE_9iKCxBYgiO6S_viewMode=view/ 

IRIS Plus 2019-1: The promotion of independent audiovisual production in 
Europe  
European Audiovisual Observatory  
https://rm.coe.int/iris-plus-2019-the-promotion-of-independent-audiovisual-
production-in-/1680947bc8 

GLOBAL INCENTIVE INDEX 
OLSBERG·SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Global-Incentives-
Index-2017-Intro.pdf 
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Global Incentives Index 2020 
OLSBERG·SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Olsberg-SPI-Global-
Incentives-Index-November-2020.pdf 

Global Film Production Incentives 
OLSBERG·SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Olsberg-SPI-Global-
Incentives-White-Paper-Final-2019-06-04.pdf 

Best Practice in Screen Sector Development 
OLSBERG·SPI 
https://filmzaken.files.wordpress.com/2019/09/afci-best-practice-
study-2019-09-13-final-1.pdf 

Building sustainable film businesses: the challenges for industry and 
government 
OLSBERG.SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/Building-Sustainable-Film-
Businesses.pdf 

Informe Anual del sector de los Contenidos Digitales en España 2020 
ONTSI  
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/contenidos-digitales/informe-
anual-contenidos-digitales-2020 

Los Modelos de financiación Audiovisual en Europa 
PROA 
https://drive.google.com/file/d/1FeKnoC1u2cK6ie2qoX_d_Rq40UwVHgRN/view 

Resiliencia en la animación 
Premios Quirino de la animación Iberoamericana 
https://premiosquirino.org/download/informe_resiliencia_animacion.pdf 

Libro Blanco de la Industria de la Animación Española y los Efectos Visuales 
DIBOOS 
https://www.dropbox.com/s/u0tv95260hdrjub/
DIBOOS_LIBRO%20BLANCO_Sep2018.pdf?dl=0 
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Supporting and co-producing animation in the European regions 
Cine Regio 
https://www.cineregio.org/dyn/files/normal2_items/272-file/Animarco_A5_10.pdf 

España frente al cambio de reglas contables en la UE para los intangibles 
Eusebi Nomen 
Editado por el Instituto de Análisis de Intangibles y la Sociedad Estatal DDI 
https://www.aeca.es/old/investigacion_iai.pdf 

Industria del cine y del audiovisual en España. Estado de la cuestión 2015-2018 
Carlos F. Heredero 
Caimán Cuadernos de Cine 
https://festivaldemalaga.com/Content/source/img/superdestacados/
20200401110850_159_super_destacado_descarga.pdf 

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

INFORME 82/2020: Presencia y prominencia de obras europeas en Netflix 
CAC (Consell Audiovisual de Catalunya) 
https://www.cac.cat/sites/default/files/Netflix_ES.pdf 
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	Istotne różnice biznesowe między dystrybucją kinematograficznych i niekinematograficznych dzieł animowanych.
	Wielkość obrotów, jakie dystrybutorzy wnoszą do firm produkujących animacje.
	Innowacyjne sposoby finansowania animowanych utworów audiowizualnych przez dystrybutorów.
	Podejście
	Główne zmienne i wskaźniki
	Po pierwsze należy przeanalizować typologia różnych postaci związanych ze sprzedażą – agentów lub dystrybutorów – z wyróżnieniem w ostatnim przypadku ich niezależnego charakteru lub nie. W przypadku dostawców usług audiowizualnych będziemy mówić o linearnych lub nielinearnych, publicznych lub prywatnych.
	Należy również zbadać ich wskaźniki strukturalne (całkowita liczba w obszarze, obroty i zdolność do zatrudnienia – wskazując informacje dotyczące włączenia grup społecznych, takie jak płeć, niepełnosprawność i wiek – oraz lokalizacja i wiek firm) oraz ich profil specjalizacji zgodnie z formatem dystrybuowanych utworów audiowizualnych.
	Rola, jaką pełnią w odniesieniu do produkcji utworów audiowizualnych, i narzędzia, których używają do ich finansowania, będą zmiennymi, które zaoferują aktualną wizję roli dystrybucji w łańcuchu wartości animacji. (Tab. A.2.1-1)
	Ta panoramiczna wizja pomoże danemu obszarowi w ustanowieniu skutecznych mechanizmów gwarantujących różnorodność kulturową w dystrybucji europejskich animowanych treści audiowizualnych i wdrożeniu pomocy na rzecz internacjonalizacji treści (content travelling), takiego jak wsparcie w dubbingu na różne języki oraz w cyfrowych narzędziach promocji i marketingu online i offline (usługi doradcze, profesjonalizacja i wdrożenie) lub definiowanie strategii publicznych w programowaniu (poprzez ustalanie kwot w sferze publicznej lub krajowej) oraz w edukacji widzów.
	A.2.2. Konsumpcja
	Popyt i podaż
	Kluczowe dane: Treści, widzowie i ekrany
	Działania: Konsumpcja audiowizualna
	Zasoby: Bilety kinowe, subskrybenci i wskaźniki oglądalności
	Dostępność do treści
	Główne wartości: Rozwój oglądalności i monetyzacja treści
	Możliwe rezultaty: Wzrost konsumpcji animowanych treści audiowizualnych
	Definicja
	Konsumpcja treści audiowizualnych jest być może etapem łańcucha wartości animacji, który przeszedł najgłębszą zmianę w ostatnich latach, a pandemia COVID-19 wyznacza punkt zwrotny, którego ostatecznego wymiaru nie można jeszcze ocenić pod kątem zmiany nawyków.
	Przyjmuje się, że konsumpcja to etap, który nadaje ostateczną wartość utworowi audiowizualnemu, bezpośrednio monetyzując jego oglądalność (bilety i wypożyczenia, wskaźnik oglądalności w kanałach linearnych czy liczba odsłon w konsumpcji cyfrowej), ale także wzmacniając wartość niematerialnego aktywa, jakim jest własność intelektualna, poprzez rozpoznawalność marki, która umożliwi tworzenie i sprzedaż produktów pochodnych (merchandising) oraz jej ewolucję transmedialną i crossmedialną.
	Dlatego, aby ocenić ten fundamentalny element łańcucha wartości, konieczne jest nie tylko przeprowadzenie analizy charakteru publiczności i utworów audiowizualnych, ale także dostępu do treści przez odbiorców, między innymi pod względem technologicznym (obszary o większej infrastrukturze cyfrowej, wskaźnik alfabetyzacji cyfrowej ludności), gospodarczy,  (dostęp do sieci i urządzeń, średni koszt wprowadzenia produktu kinematograficznego w odniesieniu do płacy minimalnej) lub rynku (podaż krajowa i zagraniczna dostawców treści audiowizualnych w danym obszarze, różnorodność oferowanych treści oraz algorytmy pozycjonowania i eksponowania treści u dostawców cyfrowych).
	Ta ocena musi być uzupełniona wiedzą o strategiach publicznych, które mają wpływ na każdy obszar, ponieważ będą one decydować o uzyskiwaniu oglądalności.
	Cele
	Identyfikacja trendów w konsumpcji audiowizualnej.
	Zrozumienie nowych nawyków widzów, aby ułatwić:
	Dostęp do animowanych treści audiowizualnych.
	Adaptację treści, promocji i strategii w oknach wystawowych przez producentów, dystrybutorów i wystawców.
	Chcemy poznać:
	Kto widzi treść animacji.
	Jaki rodzaj treści animowanych jest najbardziej poszukiwany.
	Gdzie i jak konsumowane są treści animowane.
	Jak można poprawić konsumpcję treści animowanych.
	Podejście
	Badanie raportów danych ilościowych od odbiorców:
	Indywidualna oglądalność w obszarze (konsumpcja linearna i nielinearna).
	Roczne raporty kasowe instytutów filmowych.
	Analiza oglądalności w Internecie metodami pasywnymi (web centri).
	Ankiety do wypełnienia przez festiwale i wystawy dotyczące udziału w nich publiczności.
	Współpraca z podmiotami zarządzającymi prawami producentów.
	Współpraca z bibliotekami, ośrodkami miejskimi i instytucjami edukacyjnymi w celu monitorowania działań zawierających animowane treści audiowizualne.
	Badanie jakościowe oglądalności za pomocą ankiet realizowanych wśród reprezentatywnych grup widzów w danym obszarze.
	Badanie podaży animowanych utworów audiowizualnych w obszarze poprzez współpracę z takimi inicjatywami, jak: MAVISE lub Lumière VOD.
	Główne zmienne i wskaźniki
	Na tym etapie będziemy badać konsumpcję audiowizualną z czterech perspektyw:
	Pierwsza, związana z publicznością, polegać będzie na analizie z wykorzystaniem wskaźników demograficznych (płeć, wiek, niepełnosprawność, lokalizacja, wykształcenie, zawód i poziom dochodów), które dostarczą aktualnego obrazu współczesnego odbiorcy animowanych utworów audiowizualnych. (Tab. A.2.2-1)
	Indywidualne (w tym jednostka rodzinna) lub zbiorowe, zastępując tradycyjną klasyfikację odnoszącą się do przestrzeni (w domu/poza domem) spersonalizowanym oknem, które umożliwia konsumpcję w domu lub poza domem – w postaci laptopów, tabletów czy smartfonów – lub zbiorowe okna kinowe lub inne przestrzenie dzielone z większą liczbą widzów.
	Linearne lub nielinearne, w zależności od interaktywności widza w odniesieniu do oglądania określonego utworu audiowizualnego.
	Zależne od nośnika technologicznego, z którego korzysta publiczność, ponieważ jest to czynnik determinujący wybór treści.
	Badanie okien podglądu powinno również zawierać informacje o koszcie (w skali rocznej) i częstotliwości korzystania (w dniach lub tygodniach dla okien pojedynczych oraz w miesiącach lub rocznie dla okien zbiorowych). (Tab. A.2.2-3)
	DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE
	Obejmują one etapy, które tworzą niezbędne warunki do rozwoju europejskiego sektora animacji jako całości.
	B. 1. Edukacja
	Szkolenie i aktualizacja
	Kluczowe postacie: Placówki edukacyjne
	Działania: Programy edukacyjne
	Zasoby: Oficjalne tytuły, staże i ustawiczne szkolenia
	Główne wartości: Synchronizacja edukacji i firm
	Możliwe rezultaty: Większe szanse na zatrudnienie wśród absolwentów i mniejszy odpływ talentów
	Definicja
	Ten etap koncentruje się na nabyciu profesjonalnej wiedzy i umiejętności, a jego kluczowe wskaźniki i zmienne są związane głównie ze szkoleniem w zakresie możliwości zatrudnienia w procesie produkcji animowanego utworu audiowizualnego.
	Omówione zostaną dwa filary strukturalne związane ze szkoleniem w sektorze animacji (z perspektywy ilościowej i jakościowej):
	Placówki edukacyjne.
	Programy edukacyjne.
	Badanie tego etapu jest niezbędne do zaprojektowania ekosystemu sektora zrównoważonej animacji i osiągnięcia zatrzymania talentów:
	Z jednej strony synchronizacja edukacji z zapotrzebowaniem biznesowym jest kluczem, który umożliwi szerokie możliwości zatrudnienia w danym obszarze, a tym samym zatrzymanie lokalnych talentów.
	Z drugiej strony doskonałość w szkoleniu zagwarantuje w przyszłości wysokiej jakości produkcje o międzynarodowym potencjale i globalnej konkurencyjności, wzmocnienie i rozszerzenie bazy przemysłowej sektora w danym obszarze, zwiększenie popytu na zatrudnienie, a w wyniku tego zachowanie talentu.
	Równoległe badanie tego ogniwa w łańcuchu wartości w różnych obszarach europejskich umożliwi homologację szkoleń i demokratyzację możliwości zatrudnienia dla talentów cyfrowych.
	Będzie to również dobre narzędzie na przyszłość do promowania europejskich koprodukcji, ponieważ zapewni standard doskonałości w profesjonalizacji poszczególnych obszarów.
	Cele
	Ofertę ośrodków edukacyjnych i programów nastawionych na animację w danym obszarze.
	Ofertę szkoleniową w zakresie aktualizacji profesjonalistów związanych z animacją.
	Stosunek programów edukacyjnych do rzeczywistych potrzeb branży.
	Istnienie i adaptację platform dialogu szkoleniowo-przemysłowo-administracyjnego.
	Trudności w dostępie do szkoleń i aktualizacji szkoleń (gospodarcze, technologiczne lub w zakresie dostępności).
	Podejście
	Główne zmienne i wskaźniki
	Ośrodki edukacyjne
	Ośrodki edukacyjne muszą być badane z punktu widzenia ich oficjalnej akredytacji (czy prowadzą nauczanie regulowane lub nieregulowane) w ramach krajowych systemów edukacyjnych – i czy mieszczą się one w standardach europejskich – kwalifikacji, które oferują lub finansowania (publicznego, prywatnego lub mieszanego), ale także z punktu widzenia ich dostępności, determinowanej takimi wskaźnikami jak koszt czesnego czy istnienie stypendiów, limitowane opłaty czy opłaty numerus clausus, występowania egzaminów wstępnych lub ich metodologia (kształcenie stacjonarne, na odległość lub mieszane).
	Kolejnym podstawowym wymiarem będzie wiedza uczniów, czynniki demograficzne, takie jak wiek, płeć, niepełnosprawność czy lokalizacja geograficzna, ale także informacje o ich sytuacji zawodowej (aktywni, tj. pracownicy i bezrobotni, lub nieaktywni, tj. studenci, emeryci). I czy mają wcześniejsze wykształcenie czy nie.
	Ostatnim decydującym aspektem będzie procent możliwości zatrudnienia byłych studentów oraz miejsce, w którym znajdują to zatrudnienie. (Tab. B.1-1)
	Programy szkoleniowe
	B.2. Finansowanie i normy
	Ramy prawne
	Kluczowe postacie: Organizacje publiczne i prywatne finansujące sektor animacji
	Działania: Poprawa i harmonizacja ram prawnych w różnych obszarach
	Zasoby: Ramy prawne (ponadnarodowe, krajowe i regionalne), które określają instrumenty finansowe i podatkowe służące promocji utworów audiowizualnych na danym obszarze
	Główne wartości: Narzędzia wspierające sektor animacji
	Możliwe rezultaty:
	Poprawa finansowania animowanych utworów audiowizualnych
	Wzrost produkcji europejskich dzieł animowanych i koprodukcji
	Zaktualizowana baza danych narzędzi i środków wspierających i promujących sektor animacji w każdym obszarze
	Definicja
	Ten etap koncentruje się na analizie ram prawnych, finansowych i podatkowych, które mają wpływ na sektor animacji w danym obszarze, ponieważ jego zdolność do wzrostu będzie zależna od warunkujących go ram:
	Bezpośrednia pomoc publiczna (rozumiana jako ostateczne lub zwrotne wkłady przyznawane przez organy publiczne w różnych ogniwach łańcucha wartości, takie jak zapomogi i zwroty kosztów).
	Zachęty podatkowe i ułatwienia finansowe, które bezpośrednio wpływają na wejście inwestorów prywatnych, przyciąganie inwestycji zagranicznych oraz pozyskiwanie gwarancji i poręczeń od banków i podmiotów kredytowych, a tym samym na obieg gotówki w sektorze.
	W badaniu tych warunków należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązki nałożone na różne podmioty łańcucha wartości sektora audiowizualnego:
	Obowiązki finansowe (bezpośrednie inwestycje w produkcję, wkłady do funduszu publicznego, który będzie zarządzał pomocą publiczną na promocję audiowizualną w danym obszarze)
	Obowiązki powiązane z emisją i wystawianiem treści audiowizualnych, środka, który ma na celu wzrost popytu, a tym samym większą produkcję i zwiększony przemysłu.
	Ramy te muszą uwzględniać europejską wizję, ze względu na kompetencje nadane przez traktaty UE, która będzie warunkować takie aspekty jak maksymalny procent wsparcia publicznego, które może być udzielone na projekt (w tym finansowanie bezpośrednie i zachęty podatkowe), działania, które mogą być finansowane (brak finansowania wydzielonych części projektu, na przykład procesu produkcyjnego) lub kwestie związane z równą konkurencją między firmami i obszarami oraz protokół, zdolność i czas wymagany przy przeformułowaniu i modyfikacji przepisów, które umożliwiają większy wzrost w sektorze.
	Dlatego rozumiemy, że dogłębna wiedza na temat tego etapu i jej rozpowszechnienie wśród głównych agentów wyszczególnionych w tym badaniu, pozwoli na rzeczywiste zaprojektowanie bardziej korzystnych i zsynchronizowanych scenariuszy, które odpowiedzą na potrzeby zrównoważonego rozwoju całego regionu.
	Cele
	Identyfikacja różnych strategii wsparcia dla sektora animacji audiowizualnej w każdym obszarze oraz odkrycie najlepszych praktyk, które pozwolą na zrównoważony rozwój ekosystemu animacji, w celu dostosowania polityk publicznych do słabiej rozwiniętych obszarów w celu zaprojektowania średnio- i długoterminowych strategii:
	Wzmocnienia europejskiego przemysłu animacji (MŚP).
	Poprawy konkurencyjności europejskich dzieł animowanych.
	Zatrzymanie europejskich talentów.
	Chcemy poznać:
	Najlepsze praktyki publiczne wspierające sektor.
	Najlepsze praktyki prywatne wspierające sektor.
	Podejście
	Zbadanie ram prawnych i ich wpływ na promocję sektora za pośrednictwem instytutów filmowych i innych organów publicznych, które wspierają sektor krajowy, regionalny i lokalny.
	Identyfikacja narzędzi wspierających, ale także przedmiotu wsparcia (profesjonaliści, firmy lub projekty) oraz fazę procesu animacji, w której wsparcie jest otrzymywane.
	Ponadto należy zbadać zgodność między różnymi ramami europejskimi.
	Współpraca z działami odpowiedzialnymi za kulturę, przemysł i finanse.
	Współpraca z publiczno-prywatnymi agencjami funduszy audiowizualnych.
	Ankiety do przeprowadzenia wśród agencji finansujących.
	Badanie inwestycji prywatnych poprzez ankiety do przeprowadzenia wśród firm zajmujących się animacją i identyfikacja najczęściej spotykanych inwestorów prywatnych.
	Główne zmienne i wskaźniki
	Publiczne narzędzia promocji audiowizualnej
	Finansowanie bezpośrednie
	Finansowanie pośrednie
	Prywatne finansowanie sektora audiowizualnego
	B.3. Zachowanie
	Przyszłość
	Kluczowe postacie: Inicjatywy i instytucje publiczne i prywatne
	Działania: Zachowanie dziedzictwa audiowizualnego
	Zasoby: Archiwa audiowizualne i bazy danych konserwowanych materiałów
	Główne wartości: Dygitalizacja, archiwizacja, konserwacja i restauracja
	Możliwe rezultaty: Cyfrowa baza danych europejskich animowanych utworów audiowizualnych
	Definicja
	Cele
	Ma to na celu:
	Wymienienie inicjatyw, publicznych i prywatnych, zaangażowanych w zachowanie animowanego dziedzictwa audiowizualnego.
	Klasyfikację pomocy publicznej na zachowanie, skoncentrowaną głównie na sektorze animacji.
	Identyfikację muzeów, filmotek, fundacji i innych organizacji skoncentrowanych na zachowaniu dziedzictwa animacji.
	Identyfikację inicjatyw oferujących społeczeństwu dostęp do animowanego dziedzictwa audiowizualnego (publikacji, wystaw itp.).
	Chcemy poznać:
	Publiczne strategie zachowania animowanych utworów audiowizualnych.
	Narzędzia wspierające finansowanie zachowania animowanych utworów audiowizualnych.
	Instytucje i organizacje zajmujące się zachowaniem animowanych dzieł audiowizualnych.
	Plany dostępności i rozpowszechnianie zachowanych materiałów.
	Podejście
	Współpraca z Ministerstwami Kultury i innymi właściwymi placówkami w zakresie ochrony dziedzictwa w celu określenia strategii, planów i środków publicznych wspierających ochronę dziedzictwa animowanych utworów audiowizualnych.
	Współpraca z instytutami filmowymi, muzeami i wydawnictwami, fundacjami, filmotekami i bibliotekami oraz funduszami archiwów publicznych radia i telewizji w celu poznania i analizowania realizowanych lub planowanych inicjatyw na rzecz utrzymania i upowszechniania animowanego dziedzictwa audiowizualnego.
	Ankiety do wypełnienia przez:
	Podmioty, instytucje i organizacje finansujące zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa.
	Podmioty, instytucje i organizacje, które chronią dziedzictwo.
	Podmioty, instytucje i organizacje rozpowszechniające dziedzictwo.
	Główne zmienne i wskaźniki
	ZAŁĄCZNIK
	Przestrzenie do dialogu między agentami łańcucha wartości sektora animacji
	C.1. Tworzenie sieci
	Wydarzenia
	Kluczowe postacie: Organizatorzy – podmioty publiczne lub prywatne – którzy tworzą przestrzenie do spotkań pomiędzy przedstawicielami sektora
	Działania: Wydarzenia i platformy wymiany dla sektora
	Zasoby: Propozycje i dostępność
	Główne wartości: Budowa i konsolidacja sieci
	Możliwe rezultaty: Kongres przekrojowy, który obejmie cały łańcuch wartości sektora animacji w Europie
	Definicja
	Pandemia zmieniła wiele innych rzeczy, a w najlepszym przypadku sposób, w jaki wchodzimy w interakcje. Kalendarz branży, naznaczony różnymi wydarzeniami networkingowymi, przeszedł gwałtowną zmianę, która jednak nie wydaje się spowolnić tempa przemysłowego. Wymiana była prowadzona online, co stanowi bardziej skomplikowaną formułę dla tych agentów w łańcuchu wartości, którzy wciąż nie mają skonsolidowanej agencji: praca, jak udowodniono, może nie wymagać obecności na miejscu, ale budowanie zaufania i projektowanie strategii przyszłości owszem ucierpiało z powodu interakcji w sieci.
	Mając na uwadze, że tworzenie sieci jest jednym z głównych atutów profesjonalisty lub firmy, uznaliśmy za właściwe poświęcenie tej ostatniej części ogólnie niedocenianej, ale fundamentalnej działalności. Na tym etapie będziemy badać wydarzenia poświęcone animacji z punktu widzenia ilościowego oraz jakościowego: animacja europejska potrzebuje rynków i profesjonalnych forów, ale także, i to w dużej ilości, witryn wystawowych, które przybliżą ją publiczności i zapewnią jej rozpoznawalność w samym sektorze audiowizualnym.
	Cele
	Identyfikacja przestrzeni promocyjnych i uznanie animacji europejskiej.
	Ilościowe określenie wpływu udziału w wydarzeniu na profesjonalistów i animowane utwory audiowizualne.
	Pomiar wpływu tych wydarzeń na obszar.
	Zaprojektowanie strategii promocji i internacjonalizacji europejskiego przemysłu animacji.
	Chcemy poznać:
	Funkcję każdego z wydarzeń związanych z animacją w obszarze.
	Czy osiągają wyznaczone cele.
	Czy są dostępne.
	Co wnoszą do obszaru.
	Jakie są ich obszary do poprawy.
	Jakie kierunki innowacji proponują po kryzysie zdrowotnym.
	Podejście
	Ankiety do przeprowadzenia wśród profesjonalistów z sektora animacji z różnych dziedzin w celu określenia, które wydarzenia najlepiej odpowiadają potrzebom sektora.
	Współpraca z administracją lokalną i krajową odpowiedzialną za wydarzenia związane z animacją w danym obszarze.
	Współpraca z podmiotami prywatnymi (stowarzyszeniami, firmami, fundacjami) organizującymi wydarzenia związane z animacją w danym obszarze.
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