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WSTĘP 

Europa Animacji? 

Przemysł animacyjny istnieje w Europie od prawie 100 lat, od momentu wprowadzenia na ekrany 
w 1926 roku animowanej baśni autorstwa Lotte Reiniger “Przygody Księcia Achmeda”. Od tego 
momentu w Europie wyprodukowano ponad tysiąc animowanych filmów fabularnych, lecz pomimo 
tego europejski przemysł animacyjny nie znajduje się w stanie rozkwitu. 

Los animowanego filmu “Alicja w Krainie Czarów'', będącego adaptacją klasycznej powieści Lewisa 
Carrolla, wyprodukowanego we Francji i Zjednoczonym Królestwie w 1949 jest odzwierciedleniem 
głębszego problemu, z którym mierzy się codziennie Europa: pomimo innowacyjnej techniki 
wykorzystującej marionetki wykonane z kartonu oraz zespołu słynnych awangardowych animatorów, 
ta europejska „Alicja” została zupełnie zmiażdżona przez adaptację Disneya wypuszczoną na rynek 
w 1951 roku. Europejski przemysł animacyjny dysponuje zarówno talentem jak i potencjałem oraz 
produkuje doskonałe filmy, jednak produkty tegoż przemysłu są na rynku konsekwentnie spychane 
na dalszy plan.  

Według Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, w 2014 roku jedynie 15% sprzedanych 
biletów do kina dotyczyło filmów animowanych. Zaledwie 20% z nich zostało wyprodukowanych 
w Europie. Produkcje z USA, które stanowiły 23% animowanych filmów fabularnych wypuszczonych 
na rynek europejski, w owym roku odpowiadały za 72% całkowitej sprzedaży biletów na filmy 
animowane. 

Sytuacja nie uległa poprawie od 2014 roku i słusznie nasuwa się pytanie czego brakuje Europie, aby 
stać się konkurencyjną. Potrzebujemy czegoś więcej niż tylko fascynujących historii, talentu oraz 
szczodrego systemu funduszy publicznych, aby nasze filmy zostały rzeczywiście dostrzeżone.  
Stawanie w szranki z konkurencją międzynarodową będzie wymagało pochwycenia uwagi 
europejskiej publiczności, szkoleń, promowania wolnego przepływu talentów oraz lepszej integracji 
funkcjonowania naszych wielorakich audiowizualnych funduszy.  

Dlaczego A.L.I.C.E? 

Projekt "Animation League for Increased Cooperation in Europe" (A.L.I.C.E.) został oficjalnie 
powołany do życia 1 sierpnia 2019 roku, aby stawić czoła tym wyzwaniom. Ten trzyletni projekt 
realizowany w ramach programu europejskiego Interreg rozpoczyna się dwuletnią fazą badań, która 
właśnie dobiega końca. Opiera się on na przekonaniu, że osiągnięcie konkurencyjności jest możliwe 
jedynie przy aktywnej współpracy transgranicznej. Ostatecznym celem projektu jest wsparcie 
przeżywającego dobrą koniunkturę europejskiego sektora animacyjnego w konkurowaniu 
z gigantami.   

W ramach projektu ALICE współpracuje ze sobą sześciu partnerów z Unii Europejskiej, 
charakteryzujących się różnicami rynkowymi oraz innym zakresem swoich kompetencji, połączonych 
jednak wspólnym przekonaniem, iż uskutecznianie koprodukcji jest jedyną odpowiedzią na zaciekłą 
konkurencję ze strony głównych, największych studiów animacyjnych z USA oraz Azji. Partnerzy ci 
pochodzą z Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Słowacji i Polski. Wiodącym partnerem jest waloński 
fundusz filmowy „Wallimage”, pozostali partnerzy to również fundusz filmowy „Pictanovo” z regionu 
Hauts-de-France, katalońska federacja producentów audiowizualnych „PROA”, Departament 
Turystyki, Gospodarki Kultury oraz Waloryzacji Terytorialnej regionu Apulii, Słowackie Ministerstwo 
Kultury oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
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Europejski Projekt na czasie  

Projekt ALICE trwał zaledwie sześć miesięcy, kiedy COVID uderzył w Europę. Mimo, że przemysł 
animacyjny był częściowo w stanie funkcjonować w sytuacji kryzysowej poprzez pracę zdalną 
zespołów kreatywnych, został on głęboko dotknięty. Praca z dala od studia w tej ściśle 
współpracującej i zależnej od technologii branży okazała się wielkim wyzwaniem. Z powodu 
zamknięcia kin i zaprzestania produkcji, kryzys uderzył w cały przemysł filmowy i telewizyjny, zaś 
zakres strat poniesionych z powodu wirusa nadal trudno oszacować. Problemy z organizacją festiwali 
również stały się poważnym utrudnieniem dla producentów, należy zatem ponownie przeanalizować 
cały model dystrybucji. 

Kryzys pokazał dużą wytrzymałość sektora i ujawnił nowe możliwości wzrostu, szczególnie w zakresie 
rozwoju cyfrowego oraz w krajach, gdzie przemysł jest jak do tej pory na stosunkowo niskim 
poziomie rozwoju. Z tego powodu Europa postrzega animację jako strategiczny sektor wymagający 
wsparcia i planuje inwestycję rzędu €2.5 miliarda w przemysł kultury i kreatywny w latach 2021-2027 
za pośrednictwem programu Creative Europe Media. Cele programu są całkowicie zbieżne 
z koncepcją projektu ALICE, aby promować współpracę w łańcuchu wartości przemysłu 
audiowizualnego oraz wspomóc przedsiębiorstwa audiowizualne we wspieraniu i rozwijaniu 
talentów.  

Rozwiązania na miarę różnorodnego i rozwijającego się rynku  

Sześciu członków projektu ALICE spędziło ostatnie dwa lata dogłębnie studiując sektor animacji, 
w ścisłej współpracy z lokalnymi interesariuszami. Skonsultowano się ze wszystkimi podmiotami 
w łańcuchu przemysłu, począwszy od tych, którzy tworzą nasze ulubione filmy i seriale, po tych, 
którzy przenoszą je na ekran, dostarczają niezbędnych funduszy, szkolą talenty oraz, co równie 
ważne, podejmują decyzje polityczne kształtujące ekosystem, w którym funkcjonuje cały przemysł.     
Organizując się w grupy robocze, poświęcone poszczególnym kluczowym wyzwaniom, partnerzy 
projektu ALICE stworzyli propozycje rozwinięcia sprzyjającego współpracy, a więc konkurencyjnego 
środowiska dla małych i średnich przedsiębiorstw, dokładając starań w celu utworzenia solidnego, 
realnego i odpowiadającego potrzebom rynku zestawu rekomendacji dotyczących regulacji/polityk, 
aby stworzyć świetlaną przyszłość dla europejskiego przemysłu animacji.   

Aby wesprzeć rozwój sektora oraz zapoczątkować długotrwałą politykę ulepszeń, partnerzy projektu 
wymyślili rozwiązania dostosowane do potrzeb różnorodnych rynków europejskich, skupiając się na 
czterech priorytetach. Jednym z nich jest używanie wspólnej struktury w celu dokonania 
kompleksowego przeglądu stanu przemysłów animacji w Europie, odwołując się do pilącej potrzeby 
utworzenia mocnej sieci przemysłu europejskiego, budując korzystny system regulacji i finansowania 
dla europejskich koprodukcji, oraz odkrywając i wspierając konkurencyjne talenty.  

Rozwiązania te są zestawione w niniejszym raporcie. Zaprojektowane tak, aby być praktyczne 
i możliwe do zastosowania w całej Europie, dostarczają kompletne zestawy narzędzi i zaleceń, które 
pomogą europejskim decydentom stworzyć konkurencyjne środowisko dla animacji, które będzie 
wspierało rozwój.    
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ROZDZIAŁ 1 - OCENA OBECNEGO STANU PRZEMYSŁU ORAZ ISTNIEJĄCYCH DYSPROPORCJI W CELU 
PODJĘCIA ODPOWIEDNICH KROKÓW 

Dysproporcje występujące pomiędzy różnymi przemysłami animacyjnymi w Europie pod względem 
zdolności produkcyjnej, dostępnych umiejętności oraz przepisów dotyczących finansowania 
utrudniają pozyskanie jasnego obrazu całego ekosystemu animacji w Europie. Jednak poprawa 
współpracy i zdefiniowanie właściwych zasad koprodukcji zaczynają się od pozyskania globalnej 
i dokładnej wizji sektora i zależą od ustalenia wspólnego języka odniesienia.  

W tym kontekście, będąc częścią projektu ALICE, PROA zainicjowała stworzenie narzędzia mającego 
na celu pozyskanie wielowymiarowego obrazu animacji w Europie. We współpracy z Ministerstwem 
Kultury ze Słowacji stworzyli metodologię mapowania przemysłu, włączając wszystkie podmioty 
w ramach animacyjnego łańcucha wartości, łącznie z tymi, które tworzą filmy oraz tymi, które 
wpływają na ekosystem poprzez edukację, finansowanie czy regulacje prawne.  

Oparty na licznych konsultacjach z uczestnikami i ekspertami sektora, jak również będący wynikiem 
badań przeprowadzonych przez różne grupy robocze w ramach projektu ALICE oraz publikacji danych 
referencyjnych1, model ten identyfikuje dostępne zasoby ludzkie, organizacje, umiejętności oraz 
potencjał na każdym etapie łańcucha wartości branży. Jako taki, wspiera on rozwój dużej sieci 
branżowej kładąc podwaliny pod międzynarodową współpracę oraz zrównoważony rozwój 
europejskiego przemysłu animacji.  

I – Odpowiedź na potrzebę opisania, zrozumienia i oceny funkcjonowania branży  

Przede wszystkim, proces mapowania dostarczy przegląd różnych podmiotów zaangażowanych 
w produkcję animacji, w jaki sposób na siebie oddziaływają oraz wnoszonej przez nie wartości.  
Przeprowadzenie tej analizy pozwoli osobom decyzyjnym na danym obszarze w pełni pojąć 
rzeczywistość rynkową, ocenić konkurencyjność sektora oraz zidentyfikować potencjalne synergie 
z innymi regionami. Będzie to fundamentalny krok w kierunku poprawienia polityki oraz podjęcia 
właściwych kroków.   

Ściślej rzecz biorąc, proces mapowania dostarczy informacji potrzebnych, aby:   

- dokonać oceny wkładu sektora animacji we wzrost gospodarczy  
- dokonać oceny wydajności rynkowej pod względem tworzenia własności intelektualnej (”IP”)  
- zidentyfikować umiejętności oraz profile zawodowe najbardziej pożądane na rynku animacji   
- poznać dostępne źródła finansowania i porównać różne systemy finansowania na terenie 

Europy  
- lepiej zrozumieć modele biznesowe przedsiębiorstw działających w branży animacji na różnych 

etapach łańcucha wartości, np. od stworzenia produktu do jego dystrybucji  
- ocenić jakość i kompatybilność systemów regulacji i edukacji na terenie Europy  
- przystosować polityki do realiów rynkowych i potrzeb koprodukcji.  

  

                                                           
1 Głównymi źródłami inspiracji są Europejski Plan Animacji (2017) przedstawiony w sekcji 3 tego rozdziału, 

publikacja Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego “Mapowanie Przemysłu Animacyjnego” (2015), jak 

również publikacja “Modele Funduszy Publicznych dla Przemysłu Audiowizualnego w Europie” wydana przez 

PROA (2017). 
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I - Przegląd metody mapowania stworzonej przez ALICE 

Biorąc pod uwagę dysproporcje w Europie, bardziej trafne jest mówienie o wielu przemysłach 
animacyjnych niż o wspólnym europejskim przemyśle. Intencją projektu ALICE jest dostarczenie 
podmiotom decyzyjnym narzędzia do analizy przemysłu w obrębie obszaru podlegającego ich 
regulacji, w ten sposób pokazując im obraz ich rzeczywistości mieszczący się w ustalonych ramach.  

Model ALICE jest skoncentrowany wokół dwóch typów działań: główne działania odnoszą się do 
stworzenia i wprowadzenia na rynek animowanych produktów, zaś działania wspierające mają na 
celu stworzenie korzystnego środowiska dla rozwoju branży.   

Każda kategoria działania składa się z różnych etapów, zaś na każdym z nich wymagana jest pewna 
liczba kluczowych jednostek (lub “kluczowych postaci” jak zdefiniowano w metodologii) 
posiadających szczególne cechy (lub “zasoby”) i przeprowadzających określoną ilość czynności.   

Rezultat tych czynności lub sposób w jaki są one przeprowadzane, nadaje kształt łańcuchowi 
produkcji i wpływa na wytworzoną wartość. Na przykład, film krótkometrażowy przebędzie inną 
drogę niż film fabularny, prawdopodobnie nie wykorzysta on tych samych kanałów finansowania 
i najpewniej przyciągnie inny rodzaj odbiorcy. Dlatego też, oprócz kluczowych postaci, model zawiera 
również klasyfikację “przedmiotów” (takich jak "produkt animacji” czy “rodzaj ekranu”), jak również 
publicznych lub prywatnych „organów” (takich jak organizacje finansujące czy organizatorów 
wydarzeń), które są kluczowe, aby zrozumieć funkcjonowanie ekosystemu.   

1 - Mapowanie głównych czynności w procesie animacji 

Poniższa grafika stanowi szybkie zestawienie kluczowych akcji, osób i innych elementów 
zaangażowanych w główne czynności, które metodologia projektu ALICE proponuje zidentyfikować, 
sklasyfikować i umiejscowić w ekosystemie.  

 

 

 

 

 

 

a - Tworzenie produktu animacji 

Spojrzenie na fazę TWORZENIA pomoże osobom decyzyjnym zrozumieć, gdzie wytwarzana jest 
wartość dodana, odpowiadając jednocześnie na poniższe pytania:  

- Kim są twórcy i jaka jest ich rola?  
- Kim są talenty cyfrowe i jaka jest ich rola?  
- Jakich umiejętności i profili najbardziej potrzebuje rynek animacji w fazie tworzenia? 
- Jaki jest rozmiar rynku pracy?  

Stworzone przez  
- oryginalnych twórców 

(prawa autorskie) 
- cyfrowe talenty 

Wyprodukowane przez 
- firmy produkcyjne 

Dystrybucja przez 
 - Firmy dystrybucyjne 

- międzynarodowych przedstawicieli 
handlowych  

- nadawców   

- platformy streamingowe i dostawców  

Odbiór przez 
- publiczność  

Konsumowane produkty 
animacji 

Etap generowania Etap rynkowy 

Stworzone produkcji  
animacji 
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Tabela poniżej przedstawia oczekiwane rezultaty mapowania konkretnych jednostek w ramach 
branży oraz wskaźniki używane do ustalania szczegółowego profilu. Wskazuje ona również nazwę 
tabeli referencyjnej stworzonej przez ALICE, która będzie używana jako punkt odniesienia do 
stworzenia tych szczegółowych profili.  
 
Cele  
(Mapowanie tej fazy pomoże…) 

- przeprowadzić analizę SWOT w celu pomiaru jakości wytworu na danym terenie, zidentyfikować 
ścieżki doskonalenia oraz problemy - w szczególności dotyczące ochrony łasności Intelektualnej.  

- zidentyfikować najbardziej poszukiwane profesje i umiejętności 
- mierzyć wkład tej fazy w kwalifikowane zatrudnienie 

Zakres  
(Kogo/co mapować?) 

- oryginalnych twórców: autorów, posiadaczy Własności Intelektualnej (IP) lub powiązanych praw 
Przykład: właściciel oryginalnego scenariusza 

- cyfrowe talenty: wszystkie osoby, które korzystają ze swoich talentów w celu wytworzenia 
produktu końcowego (od fazy rozwoju do fazy dystrybucji) 
Przykład: reżyser, scenarzysta, dyrektor artystyczny, twórca storyboardów, animator, reżyser 
dźwięku, edytor, kierownicy sprzedaży i marketingu  

- specjaliści pośrednio zaangażowani (opcjonalnie) 
Przykład: operatorzy dubbingu, inni artyści efektów specjalnych, projektanci zabawek, agenci 

Zmienne/ wskaźniki 
 

- ilościowe: liczba specjalistów na podstawie rodzaju profesji  
Przykład: jak wielu reżyserów znajduje się na danym terytorium? 

- jakościowe: profile zawodowe na podstawie rodzaju profesji: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, 
narodowość, język, poziom wykształcenia, status zatrudnienia (od reżysera po stażystę), typ 
kontraktu, wiedza wrodzona i nabyta 

Dostępne narzędzia1 
- "klasyfikacja zawodowa" dostarczająca wyczerpującą listę zawodów 
- "Profile zawodowe" aby pomóc zdefiniować profile zaangażowanych specjalistów 

 

 

1 Narzędzia te są przedstawione w Załączniku 1  (Rys.1 i Rys.2) do niniejszego dokumentu. 

 

b - Produkcja animacji 

“Kluczowe jednostki” poddane analizie w fazie produkcji to:   

- firmy produkcyjne, których rola polega na połączeniu źródeł kreatywnych i finansowania 
podczas kierowania konkretnym środowiskiem w celu realizacji projektu animacyjnego,  

- projekty animacyjne, których formaty nadają kształt łańcuchowi produkcyjnemu i wpływają na 
łańcuch wartości.   

Spojrzenie na fazę PRODUKCJI pomoże osobom decyzyjnym uzyskać odpowiedź na poniższe 
pytania dotyczące ich terytorium:  

- Jaki rodzaj i wielkość biznesu reprezentuje sektor animacji?  
- Jaką wartość * dostarczają firmy produkcyjne?  
- Jakie są najsłabsze etapy firm produkcyjnych i dla procesów produkcyjnych?  
- Jaki jest rodzaj i wielkość stworzonych projektów?  
- Jaki jest udział animacji w całkowitej produkcji audiowizualnej? 
- Jakie są dostępne źródła finansowania dla firm i projektów?  
- Jakie są modele biznesowe i strategie używane przez firmy działające w branży animacji? 

* Na tym etapie szczególna uwaga zostanie poświęcona tworzeniu własności intelektualnych jako 
dochodowych wartości niematerialnych, które przyczyniają się do wzrostu wartości rynkowej firmy 
i bogactwa danego terytorium. Analiza ta dostarczy osobom decyzyjnym informacji jak najlepiej 
wesprzeć inwestycje w nowe własności intelektualne i zapewnić ich ochronę na danym terytorium. 
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Cele  
(Mapowanie tej fazy pomoże…) 

- przeprowadzić analizę SWOT, zaplanować ulepszenia i zidentyfikować problemy, w szczególności 
dotyczące ochrony Własności Intelektualnej.  

- przeprowadzić analizę PESTEL (polityczną, ekonomiczną, społeczną, technologiczną, prawną 
i środowiskową) aby dokonać oceny jakości ekosystemu i potencjalnych  zagrożeń zewnętrznych. 

Zakres  
(Kogo/co mapować?) 

Firmy produkcyjne Audiowizualne projekty animowane 

Zmienne/ wskaźniki - strukturalne: nazwa, status prawny, data 
utworzenia 

- ilościowe: liczba osób zatrudnionych, średni 
dochód 

- jakościowe: model biznesowy/prawo do 
Własności Intelektualnej 

- zewnętrzne/prawne: źródła finansowania 

- jakościowe : rodzaje projektów, język, czas 
trwania i kluczowe osoby zaangażowane 
w poszczególne fazy (od fazy rozwoju po post-
produkcję) 

- ilościowe: liczba projektów, całkowity koszt 
projektu oraz koszty na poszczególnych 
etapach 

- zewnętrzne/prawne: źródła finansowania 
i źródła finansowania wykorzystane na 
poszczególnych etapach 

Dostępne narzędzia1 - rama "profil firmy działającej w branży 
animacji" 

- rama "źródła finansowania firmy" aby 
wyszczególnić zastosowane różnorodne 
źródła finansowania 

- rama "klasyfikacja animowanego projektu 
audiowizualnego" w celu opisania typu i skali 
projektów animowanych 

- "źródła finansowania projektów 
audiowizualnych oraz narzędzia" aby 
wyszczególnić różnorodne źródła 
finansowania zastosowane w projekcie 

- "fazy animowanego projektu 
audiowizualnego" aby zidentyfikować 
i scharakteryzować każdą fazę projektu 

 

1 Patrz Załącznik 1, Rys. 3 do Rys. 7. 

W celu dokonania kompletnej oceny ekosystemu produkcyjnego, zaleca się użycie tego samego 
modelu do mapowania całej sieci firm zaangażowanych w proces produkcji, łącznie ze studiami 
animacyjnymi, firmami dubbingującymi, firmami licencyjnymi, producentami zabawek i edytorami.   

c - Dystrybucja produktu 

Bez względu na rodzaj produktu, jego dystrybucja ma strategiczne znaczenie w przemyśle 
audiowizualnym, ponieważ jego wartość może się w pełni zmaterializować dopiero od momentu, 
kiedy jest on “obejrzany”. W przypadku animacji, kwestia dystrybucji jest szczególnie skomplikowana 
wziąwszy pod uwagę długość procesu tworzenia i produkcji, należy się nią zająć od wczesnego etapu 
rozwoju projektu. Obecny trend nakazuje angażować dystrybutorów na każdym etapie projektu 
w roli współproducentów, wystawców a nawet producentów.    

Zaproponowana tutaj analiza powinna brać pod uwagę gwałtownie zmieniający się rynek, w którym 
fundusze publiczne oraz nadawców wycofuje się i zastępuje – do pewnego stopnia - funduszami 
z platform streamingowych z różnymi modelami biznesowymi, gdzie niejednokrotnie w których 
często posiadają oni prawa własności intelektualnej. W tym kontekście, prowadzona polityka 
powinna mieć na celu promowanie europejskiej różnorodności kulturowej, zwłaszcza w odniesieniu 
do animowanych treści przeznaczonych dla dzieci, jak również niezależnej produkcji i dystrybucji.   

Spojrzenie na fazę DYSTRYBUCJI produktu animowanego pomoże osobom decyzyjnym uzyskać 
odpowiedź na poniższe pytania: 

- W jaki sposób dystrybucja przyczynia się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ramach 
sektora animacji?  

- Jak skuteczna jest polityka publiczna we wspieraniu dystrybucji niezależnych europejskich 
treści animowanych?  

- Jakie są fundamentalne różnice biznesowe pomiędzy modelami dystrybucji kinowej 
i niekinowej?  

- W jaki sposób i w jakim zakresie firmy dystrybucyjne wspierają produkcje animowane? 
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- Jakie są istniejące i potencjalne innowacyjne możliwości finansowania, które dystrybutorzy 
dostarczają lub mogliby dostarczać firmom produkującym animacje?  

Cele  
(Mapowanie tej fazy pomoże…) 

- przeprowadzić analizę SWOT w celu identyfikacji sposobów doskonalenia, problemów 
dotyczących ochrony Własności Intelektualnej i oceny poziomu ochrony treści europejskich 
w obecnym systemie dystrybucji 

- przeprowadzić analizę PESTEL (polityczną, ekonomiczną, społeczną, technologiczną, prawną 
i środowiskową) aby dokonać oceny i zapobiec potencjalnym zagrożeniom zewnętrznym 

Zakres  
(Kogo/co mapować?) 

- firmy dystrybucyjne 
- międzynarodowi agenci sprzedaży 
- nadawcy telewizyjni 
- platformy streamingowe oraz nośniki 

Zmienne/ wskaźniki - jakościowe: typ dystrybutora, metryka zatrudnienia, dane pracownika łącznie z metryką 
włączenia społecznego (wiek, płeć, rodzaj niepełnosprawności), rola/ specjalizacja, rola 
fundatora 

- ilościowe: liczba dystrybutorów, wielkość biznesu oraz zatrudnienia 

Dostępne narzędzia1 Rama "Klasyfikacja animowanego projektu audiowizualnego" aby pomóc określić klasyfikację, 
profil, czynności oraz finansowanie przez firmy dystrybucyjne na danym terytorium 

 

1 Patrz Załącznik 1, Rys. 8.  

d - Konsumpcja produktu animacji 

Konsumpcja produktu audiowizualnego nada mu jego “ostateczną wartość” poprzez bezpośrednią 
monetyzację (sprzedaż biletów, wypożyczenie, subskrypcja, cyfrowe zlecenia) jak również pośrednie 
korzyści ze sprzedaży pochodnych produktów oraz możliwości transmedialnych i cross-medialnych.  

Przeprowadzona analiza powinna wziąć pod uwagę fakt, iż konsumpcja treści audiowizualnych jest 
najprawdopodobniej tym etapem łańcucha wartości, który zmienił się najbardziej na przestrzeni kilku 
ostatnich lat oraz że pandemia COVID-19 zmieniła przyzwyczajenia widzów na korzyść platform 
streamingowych.  

Zbadanie etapu KONSUMPCJI produktu animowanego pomoże osobom decyzyjnym uzyskać 
odpowiedź na poniższe pytania: 

- Kim są odbiorcy? 
- Jakie są najbardziej pożądane rodzaje treści animowanych?  
- Jak i gdzie oglądane są treści animowane?  
- Jak można zwiększyć oglądalność treści animowanych?  

Do „kluczowych jednostek” analizowanych w fazie konsumpcji zalicza się widzów, konsumowane 
treści oraz typ ekranu używanego do obejrzenia tych treści. Szczególna waga zostanie przypisana 
aspektom technologicznym, ekonomicznym oraz rynkowym, które wpływają na sposób oglądania 
animowanych treści przez odbiorców.   

Cele  
(Mapowanie tej fazy 
pomoże…) 

- zidentyfikować trendy w konsumpcji audiowizualnej 
- zrozumieć nowe przyzwyczajenia widzów w celu ułatwienia dostępu do treści animowanych, oraz 

odpowiedniego przystosowania treści, promocji i strategii dystrybucji 

Zakres  
(Kogo/co mapować?) 

Odbiorca Treści Ekran 

Zmienne/ wskaźniki Ilościowe (dane 
demograficzne): płeć, wiek, 
niepełnosprawność, miejsce 
zamieszkania, poziom 
wykształcenia, zawód oraz 
dochód 

Jakościowe: format, technika/ 
technologia, język, 
narodowość, publiczność 
docelowa 
 

- jakościowe: jednostka a zbiorowość, 
(jeśli jednostka) używane urządzenia, 
odbiór linearny a odbiór nielinearny (na 
żądanie) 

- ilościowe: średnia dzienna konsumpcja, 
średni roczny koszt dla konsumenta 

Dostępne narzędzia1 Rama '"profilu odbiorcy" Rama "Klasyfikacja treści 
animowanych konsumowanych 
przez odbiorców"  

Rama "Klasyfikacja platform wideo"  
Rama "Oferta treści animowanych" 

 

1 Patrz Załącznik 1, Rys. 9 do Rys. 12. 
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2 - Mapowanie czynności wspierających animację 

Czynności wspierające to, między innymi czynności nadające kształt ekosystemowi poprzez 
wspieranie i wpływanie na łańcuch wartości. Korzystny ekosystem to ekosystem stwarzający warunki 
pozwalające na wzrost zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu animacji.  

a - Edukacja 

Mapowanie środowiska edukacyjnego skupia się na wiedzy i umiejętnościach oraz sposobie, w jaki są 
one przekazywane.  

Wydajny system edukacyjny powinien być w stanie wyszkolić wysokiej jakości profesjonalistów 
gotowych do wejścia na rynek. Potencjał ten może zostać oceniony za pomocą kluczowych 
wskaźników zdolności do zatrudnienia, i jest on też czynnikiem atrakcyjności i możliwości utrzymania 
talentów.   

Mapowanie systemu EDUKACJI w sektorze animacji pomoże osobom decyzyjnym uzyskać 
odpowiedź na poniższe pytania dotyczące ich terytorium:  

- Jakie programy i centra edukacyjne dla animacji obecnie istnieją? 
- Jakie programy kształcenia ustawicznego dostępne są dla profesjonalistów?  
- Czy istniejące programy edukacyjne dopasowane są do potrzeb rynku? 
- Czy istnieje aktywny dialog pomiędzy organizacjami szkoleniowymi, profesjonalistami oraz 

administracją? Jeśli tak, jak i na jakich platformach komunikacyjnych się on odbywa?  
- Jakie są bariery ekonomiczne, technologiczne i związane z dostępnością, utrudniające 

szkolenia oraz kształcenie ustawiczne? 

To mapowanie przeprowadzone na poziomie lokalnym mogłoby stanowić podstawę szerszych badań 
nad edukacją, prowadząc do zdefiniowania unijnych zawodowych standardów doskonałości (co jest 
tematem rozdziału 4). 

Cele  
(Mapowanie tej fazy pomoże…) 

przeprowadzić dogłębną analizę w celu zidentyfikowania środków, aby ulepszyć:   
- szkolenia wykwalifikowanych specjalistów odpowiadających potrzebom rynku  
- ofertę kształcenia ustawicznego w celu utrzymania umiejętności specjalistów na odpowiednim 

poziomie 
- dostosowanie oferty szkoleń do potrzeb rynku 
- tworzenie efektywnych programów praktyk  
- ustanowienie wspólnych europejskich standardów odniesienia dla umiejętności w ramach 

sektora oraz honorowanie kwalifikacji na całym kontynencie 

Zakres  
(Kogo/co mapować?) 

Instytucje szkoleniowe 
 

Programy edukacyjne 
 

Zmienne/ wskaźniki - jakościowe: cechy standardowe (zarejestrowany/ 
niezarejestrowany program, typ otrzymanego 
certyfikatu), dostępność, profile osób szkolonych 
(wiek, płeć, niepełnosprawność, miejsce 
zamieszkania, sytuacja zawodowa) 

- ilościowe: odsetek zatrudnienia wśród osób 
kończących kursy 

jakościowe: czas trwania, stosowane 
metody nauczania, oferowane formy 
mobilności (wymiany studenckie 
i praktyki), nauczane umiejętności, 
oferowana wiedza fachowa / specjalizacje 
 

Dostępne narzędzia1 Rama “Klasyfikacja ośrodków szkoleniowych" Rama "Klasyfikacja programów 
szkoleniowych"  

 

1 Patrz Załącznik 1, Rys. 13 i Rys. 14. 
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b - finansowanie i przepisy   

To badanie prawnego, finansowego i podatkowego środowiska dla sektora animacji dotyczy 
bezpośrednio polityki. Dlatego jego rezultaty można przeobrazić w pozytywne działania na rzecz 
bardziej wspierających i adekwatnych środków, biorąc pod uwagę specyficzne realia rynkowe.  

Metodologia mapowania projektu ALICE proponuje analizę różnych systemów pomocy publicznej, jak 
również zachęt podatkowych i innych publicznych i prywatnych udogodnień finansowych dających 
możliwość finansowania projektów animowanych.  W niniejszej analizie szczególna uwaga musi 
zostać poświęcona ograniczeniom uregulowań prawnych związanych z finansowaniem i nadawaniem 
treści, nałożonym na podmioty łańcucha wartości. Jeśli chodzi o edukację, środowisko finansowania 
i uregulowań prawnych musi być postrzegane jako ważny komponent w potencjale terytorium do 
przyciągania i utrzymywania talentów2. 

Mapowanie systemów FINANSOWANIA i PRZEPISÓW mających wpływ na sektor animacji pomoże 
osobom decyzyjnym określić najlepsze publiczne i prywatne praktyki wspierające dla tego sektora. 

Cele  
(Mapowanie tej fazy pomoże…) 

Przeprowadzić dogłębną analizę istniejącego systemu i dobrych praktyk, aby zdefiniować politykę 
europejską wspierającą długoterminową konkurencyjność i atrakcyjność talentów.     

Zakres  
(Kogo/co mapować?) 

Instytucje finansowania publicznego Organy finansowania prywatnego 

Zmienne/ wskaźniki Jakościowe: typ, uprawnienia i zasięg 
terytorialny, dostępne finansowanie 
bezpośrednie a pośrednie (włączając, dla 
każdego typu finansowania rodzaj 
zapewnionego wsparcia i kryteria dostępności) 
+ zapewnione wsparcie niefinansowe. 
Ilościowe: kwoty finansowania (wartość 
bezwzględna oraz odsetek budżetowy). 
 

Jakościowe: zachęta inwestycyjna; typ, zasięg 
oraz cel dostarczonego finansowania. 
Ilościowe: liczba inwestorów i zainwestowane 
kwoty. 

Dostępne narzędzia1 Rama "Narzędzia publiczne do promocji 
projektów audiowizualnych". 

Rama "Finansowanie prywatne". 

 1 Patrz Załącznik 1, Rys. 15 i Rys. 16. 

c - Ochrona 

Chociaż Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Audiowizualnego uznała w 2001 roku, że 
produkcje audiowizualne powinny być chronione jako część dziedzictwa kulturowego terytorium, 
nadal jest dużo do zrobienia na tym polu. Istnieje piląca potrzeba potwierdzenia kulturowej 
i intelektualnej wartości projektów animowanych oraz nałożenia obowiązku ich ochrony, szczególnie 
w odniesieniu do delikatnych materiałów wyprodukowanych przed nastaniem ery cyfrowej.  

Mapowanie OCHRONY i ZACHOWANIA produkcji animowanych pomoże osobom decyzyjnym 
uzyskać odpowiedź na poniższe pytania:   

- Która(re) strategia(gie) ochrony publicznej powinna(ny) zostać wdrożone?  
- Jak powinna być finansowana ochrona produktów animacji?  
- Które instytucje powinny być za nią odpowiedzialne? 
- Do jakiego stopnia i w jaki sposób zachowywane materiały powinny być dostępne dla 

badaczy, naukowców i ekspertów jak i dla ogółu społeczeństwa?   

  

                                                           
2
 Badania dotyczące “przepisów prawnych i finansowych” oraz “szkoleń i przedsiębiorczości” projektu ALICE, 

odnoszące się przede wszystkim do atrakcyjności sektora i rozwoju talentów są zaprezentowane w Rozdziale 3 
oraz Rozdziale 4. 



 

12 

Cele  
(Mapowanie tej fazy pomoże…) 

Zidentyfikować dobre praktyki dla zachowania produktów animowanych oraz ich dostępności, 
które wynikają z inicjatyw prywatnych i publicznych i mogą stać się podstawą udanych strategii. 

Zakres  
(Kogo/co mapować?) 

Instytucje wspierające zachowywanie Fundusze wspierające zachowywania 

Zmienne/ wskaźniki Jakościowe: miejsce i zasięg terytorialny, 
status prawny, otrzymane finansowanie, 
inicjatywy promujące, dostępność, typy 
zachowanych projektów. 
Ilościowe: liczba organizacji, liczba 
zachowanych projektów animowanych. 

Jakościowe: miejsce i zasięg terytorialny, status 
prawny, typ przyznanego finansowania. 

Dostępne narzędzia1 Rama "Instytucje wspierające zachowywanie" Rama " Fundusze wspierające zachowywanie" 
1 Patrz Załącznik 1, Rys. 17 i Rys. 18. 

d - Sieć 

Pandemia w znaczący sposób zmieniła sposób, w jaki podmioty przemysłu łączą się ze sobą, 
wymuszając na nich pracę zdalną oraz odwoływanie i cyfryzację spotkań w obrębie branży oraz 
festiwali na całym świecie. Podczas, gdy codzienna działalność w sektorze animacji posuwa się 
naprzód, fizyczne dystansowanie spowolniło proces produkcji i ograniczyło możliwości pokazywania 
filmów publiczności, zapewnienia bytu nowym firmom i inicjowania nowej współpracy. Podczas gdy 
nadal ciężko jest zmierzyć długoterminowe skutki COVID-19 dla przemysłu, te niezwykłe okoliczności 
pokazały konieczność tworzenia sieci dla zrównoważonego rozwoju i długoterminowego planowania 
firm działających w branży animacji.  

Badanie SIECI przemysłu animacji pomoże osobom decyzyjnym uzyskać odpowiedź na poniższe 
konkretne pytania:  

- W jaki sposób wydarzenia w przemyśle wspierają gospodarkę animacyjną oraz gospodarkę 
danego terytorium? 

- Czy osiągają swoje cele we wspieraniu sektora? 
- W jakim stopniu są one dostępne? 
- Jak można je ulepszyć? 
- Jak przemyśleć na nowo sieć współpracy branży i wprowadzić w niej innowacje po kryzysie 

zdrowotnym? 

Cele  
(Mapowanie tej fazy pomoże…) 

Przeprowadzić analizę miejsc i wydarzeń promujących europejską animację oraz zmierzyć ich 
pozytywny wpływ na rozwój firm działających w branży animacji i projektów animowanych, jak 
również ich wkład w gospodarkę terytorium, w celu stworzenia skutecznych strategii 
promocyjnych i międzynarodowych dla przemysłu. 

Zakres  
(Kogo/co mapować?) 

Miejsca / podmioty organizujące i powiązane wydarzenia. 
 

Zmienne/ wskaźniki Jakościowe: rodzaj podmiotu/wydarzenia (również on lub off-line), źródła finansowania, zasięg 
geograficzny, odbiorców, rodzaj promowanych treści (również użyta platforma). 
 

Dostępne narzędzia1 Rama "Wydarzenia”. 
1 Patrz Załącznik 1, Rys. 19. 

III – Dalsze kroki: publikacja referencji i długoterminowe założenia 

Zaprojektowana jako narzędzie unijne, metodologia mapowania projektu ALICE, ma być niebawem 
użyta i przetestowana przez partnerów projektu. Aby zrozumieć jej znaczenie oraz możliwość 
pozyskania większej liczby danych dotyczących animacji, zachęcamy naszych czytelników do 
zapoznania się w szczególności z jedną publikacją, która w dużym stopniu zainspirowała koncepcję 
projektu ALICE, a ostatnio wpłynęła na kształt programu 2021-2027 Creative Europe Media. Ta 
publikacja to “Europejski Plan Animacji” z 2017 roku.   



 

13 

“Europejski Plan Animacji” jest rezultatem współpracy pomiędzy Kreatywną Europą, Cartoon, 
Animacją w Europie3 oraz Festiwalem Filmowym MIFA4 w Annecy. Uznając uniwersalny charakter 
animacji, jak również znaczący potencjał wzrostu i innowacji sektora Raport odkrywa obecne 
wyzwania oraz sposoby jej rozwoju.  

Ta publikacja zwróciła uwagę na zamiar Komisji Europejskiej, aby doprowadzić do osiągnięcia przez 
europejską tożsamość w dziedzinie animacji jakości na światowym poziomie w przeciągu kolejnych 
pięciu lat, w odniesieniu zarówno do kinematograficznych jaki niekinematograficznych produkcji.  
Doprowadziła ona do powstania pytań dotyczących: 

- Utrzymania i szkolenia talentów: jak zbudować ekosystem, który dostarcza firmom działającym 
w branży animacji zarówno możliwości biznesowe, jak i wykwalifikowaną siłę roboczą 
odpowiadającą ich potrzebom? 

- Ochrony Własności Intelektualnej: jak wspierać tworzenie i promocję własności intelektualnej, 
jak również dystrybucję powiązanych treści animowanych?  

- Tworzenia i promocji marki „Europejska Animacja”: jak zbudować europejską tożsamość 
rozpoznawalną globalnie?  

- Dostępu sektora do funduszy: jak ulepszyć publiczny i prywatny system finansowania 
i stworzyć nowe systemy odpowiadające zmieniającym się przyzwyczajeniom konsumpcji 
audiowizualnej? Jak zagwarantować firmom działajacym w branży animacji zrównoważony 
rozwój za pomocą krótkoterminowych (dostęp do płynności), średnioterminowych (dostęp do 
kredytu) oraz długoterminowych (ochrona Własności Intelektualnej) źródeł finansowania?  

 Zgodnie z tymi pytaniami, plan nakreślił następujące długoterminowe cele: 

 

Poprzez swoje badania projekt ALICE miał na celu odpowiedzieć na te wyzwania poprzez 
zastosowanie rozwiązań służących długoterminowym celom nakreślonym przez Plan.  

Jednym z priorytetów projektu było zajęcie się brakiem wiedzy i koneksji pomiędzy podmiotami 
przemysłu, który przyczynia się do wszystkich wymienionych problemów oraz ogólnie utrudnia 
współpracę międzynarodową. W oparciu o identyfikację i klasyfikację podmiotów poczynioną 
w wyniku analizy mapowania, grupa ALICE rozpatruje rozwiązania w celu rozwoju Europejskiej sieci 
przemysłu animacji, co jest przedmiotem kolejnego rozdziału. 

                                                           
3
 Założona w 2016 roku przez 14 organizacji z 12 Europejskich krajów, Animacja w Europie jest 

Stowarzyszeniem Europejskiej Federacji Producentów Animacji. Jej celem jest wspieranie tworzenia 
i dystrybucji oryginalnych europejskich treści na terenie kontynentu. Od momentu powstania, federacja 
podtrzymuje regularny i konstruktywny dialog z władzami unijnymi dotyczący uregulowań prawnych 
i finansowania przemysłu animacyjnego i pomaga nawiązywać konieczny dialog pomiędzy jego podmiotami. 
4
 Z jęz. franc., “Marché International du Film d’Animation” d’Annecy (“Międzynarodowy Rynek Filmów 

Animowanych” w Annecy). 

 CELE DŁUGOTERMINOWE CELE PODRZĘDNE 

TALENTY  Uczynić Europę atrakcyjnym miejscem pracy dla 
europejskich i zagranicznych talentów 
 

1. Kultywowanie powiązań pomiędzy ośrodkami 
szkoleniowymi a organizacjami przemysłu 

2. Ułatwienie mobilności talentów 
3. Zapewnienie kształcenia ustawicznego 

PROMOCJA I ODBIORCY Zwiększyć globalną konkurencyjność animacji 
europejskiej 
 

1. Inwestowanie w strategie promujące oraz 
marketingowe 

2. Finansowanie tworzenia napisów i dubbingu dla 
treści animowanych   

3. Zachęcanie i ułatwianie koprodukcji 

FINANSOWANIE Ułatwić dostęp do finansowania 
 

1. Tworzenie nowych instrumentów finansowych  
2. Łączenie finansowania prywatnego 

i publicznego 
3. Wzmocnienie dialogu pomiędzy sektorem 

finansowym i przemysłem animacyjnym. 
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ROZDZIAŁ 2 - TWORZENIE SIECI PRZEMYSŁU EUROPEJSKIEGO 

Rozbudowana sieć kompetentnych, powiązanych ze sobą specjalistów oznacza dla przemysłu szerszy 

dostęp do nowych i wartościowych informacji, korzystne, długoterminowe relacje i nowe okazje 

biznesowe. W dziedzinie animacji, potrzeba kontaktu była jasno wyrażona przez całą profesję, lecz do 

roku 2019 była ona jedynie częściowo spełniana poprzez doroczne wydarzenia i festiwale. Następnie 

globalna pandemia podkreśliła poważną konieczność utworzenia mocnej sieci współpracy dla 

producentów i studiów, aby zapewnić ciągłość i zrównoważony rozwój ich przedsiębiorstwom. 

Europejska sieć współpracy branży animacji jest nadal słaba. Wielu specjalistów, szczególnie z małych 

i średnich europejskich firm, ubolewa nad brakiem lub rzadkością okazji do nawiązywania kontaktów 

i wymiany informacji z innymi osobami z branży.  

Dla projektu ALICE, solidna sieć jest najlepszą formą dzielenia się zasobami i współpracy, zaś jej brak 

jest fundamentalną przeszkodą w dostrzeżeniu właściwego potencjału wzrostu tego przemysłu. Po 

zbadaniu całego łańcucha wartości animacji za pomocą własnej metody mapowania, zespół projektu 

ALICE przygotował grunt dla rozwoju stabilnej sieci przemysłu, zaś dwie kluczowe oferty zostały 

konkretnie zaprojektowane, aby ułatwić identyfikację i zastosowanie uzupełniających się 

umiejętności. Pierwsza oferta to baza danych kluczowych kompetencji i narzędzi używanych przez 

europejskie studia animacji, nazwana “inteligentnym katalogiem”, która ma na celu identyfikację 

odpowiednich partnerów do koprodukcji. Druga oferta proponuje utworzenie klastrów branżowych 

w celu wsparcia synergii na każdym etapie animacyjnego łańcucha wartości i poza nim.   

I - Identyfikacja niezbędnych powiązań w ramach i poza łańcuchem produkcyjnym 

Odnosząc się do łańcucha wartości przedstawionego w opisie mapowania oraz odwzorowanego 

poniżej, możemy z łatwością dostrzec różne poziomy możliwej współpracy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W doskonale zintegrowanej branży animacji, najbardziej kompetentne strony dla danego projektu 

współpracowałyby ze sobą podczas etapu generowania i etapu rynkowego, włączając tym samym 

strategie marketingowe dla odbiorców docelowych używane podczas fazy tworzenia.  Współpraca 

powinna również istnieć pomiędzy innymi podmiotami w ramach łańcucha oraz tymi, którzy stanowią 

Stworzone przez  
- oryginalnych twórców 

(prawa autorskie) 
- cyfrowe talenty 

Wyprodukowane przez 
- firmy produkcyjne 

Dystrybucja przez 
 - Firmy dystrybucyjne 

- międzynarodowych przedstawicieli 
handlowych  

- nadawców   

- platformy streamingowe i dostawców  

Odbiór przez 
- publiczność  

Konsumowane produkty 
animacji 

Etap generowania Etap rynkowy 

Stworzone produkcji  
animacji 

EDUKACJA 

SYSTEM 

FINANSOWANIA 

 

SYSTEM 
OCHRONY 

WŁASNOŚCI 
INTELEKTUALNEJ   

DZIAŁANIA 
ZWIĄZANE Z 

NETWORKINGIEM   
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cztery filary ekosystemu, mianowicie organizacjami zajmującymi się edukacją, finansowaniem, 

zachowywaniem Własności Intelektualnej i rozwojem sieci.  

Odnośnie zwiększonej konkurencyjności rynku, narzędzia i zalecenia zaprezentowane w niniejszej 

sekcji mają na celu ułatwienie wymiany pomiędzy podmiotami animacji o różnej skali, dziedzinie 

specjalizacji i terytorium, wspierających produkcję treści tak w sposób bezpośredni jak i pośredni.  

Utworzenie europejskiej sieci producentów animacji oraz organów nadzoru jest celem 

długoterminowym. Wymaga to zmiany sposobu myślenia o systemach dzielenia się informacjami, 

zapewnienie odpowiednich narzędzi oraz miejsc dzielenia się informacjami, jak również politycznej 

woli wspierania branżowych powiązań i inicjatyw sieciowych. Aby sprostać temu wyzwaniu, 

zainicjować polityczną zmianę i w końcu zmianę regulacji, partnerzy projektu ALICE zdecydowali się 

przyjąć podejście oddolne, skupiając się na wspieraniu praktycznej, szybkiej wymiany pomiędzy tymi, 

którzy tworzą treści oraz tymi, którzy nadają kształt ekosystemowi. Rezultatem jest utworzenie 

inteligentnego katalogu oraz dogłębne badanie nad klasterami firm.  

Ściślej rzecz biorąc, propozycje ALICE pomogą specjalistom z branży i osobom decyzyjnym:   

- zidentyfikować, wypromować i wykorzystać umiejętności i talenty 
- zachęcić do tworzenia powiązań i dzielenia się informacjami na każdym etapie łańcucha 

wartości 
- zachęcić do międzyregionalnych i międzysektorowych powiązań. 

 
II - Propozycja ALICE: Wzmocnienie jako pierwszych relacji pomiędzy przedsiębiorcami 

i producentami 

1 - “Inteligentny Katalog Wonderland”: internetowy dostęp do danych europejskich studiów animacji 

Współpraca międzynarodowa przy tworzeniu animacji zaczyna się od wyszukania potencjalnych 

partnerów. W sektorze, w którym dotkliwie brakuje danych, inteligentny katalog ALICE został 

konkretnie zaprojektowany przez finansową i prawną grupę roboczą projektu, aby identyfikować 

studia animacyjne z całej Europy i wspierać uzupełniające się partnerstwa.   

W odróżnieniu od innych istniejących baz danych, inteligentny katalog zawierał będzie szczegółowe 

profile studiów, aby odzwierciedlać operacyjną rzeczywistość sektora w praktyczny i zorganizowany 

sposób. Stworzony, aby pomóc każdemu użytkownikowi jasno zidentyfikować umiejętności, 

dziedzinę specjalizacji i technologie stosowane przez znajdujące się na liście studia, dostarczy on 

praktycznych informacji, których potrzebują producenci, aby znaleźć najlepiej dobranych partnerów 

do koprodukcji dla swoich projektów.   

Oferując uprzywilejowany dostęp do wyłącznych informacji, katalog ten będzie dostępny jedynie dla 

tych regionów Europejskich, które mogą zobowiązać się do włączenia się przez ich studia to 

stworzenia tego katalogu. Terytoria uczestniczące oraz studia animacji zobowiążą się także do 

zapewnienia lepszej transparentności w sektorze, umożliwiając w ten sposób lepsze zarządzanie 

publicznymi politykami wspierającymi branżę.  

Oznaczone nową marką “Wonderland”, razem regiony te utworzą specjalistyczną strefę współpracy. 
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2. Pozyskiwanie marki Wonderland 

Marka Wonderland będzie automatycznie przyznawana po zakończeniu następującego 

dwuetapowego procesu aplikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Studia wypełniające formularz będą musiały zaznaczyć przy każdej umiejętności wymienionej na 

liście na każdym etapie łańcucha produkcyjnego czy ją posiadają, a jeśli nie, czy są zainteresowane jej 

zdobyciem. Będą musiały udowodnić posiadanie zadeklarowanej umiejętności poprzez wymienienie 

przynajmniej jednej produkcji (popartej zwiastunem), w której ta umiejętność została wykorzystana. 

Katalog jest dostępny w Załączniku 2 niniejszego dokumentu.   

 
  

Promowanie długoterminowych międzyregionalnych koprodukcji każdego rodzaju animowanych treści 

WNIOSKOWANIE o uzyskanie marki Wonderland 

 

 Etykieta / Marka Wonderland / Wyłączny dostęp do inteligentnego katalogu ALICE  

 

Studia animacji na danym obszarze 

- przynajmniej 80% z wyszczególnionych we wniosku  

WNIOSEK ONLINE i udzielenie obszernej listy 

związanej z lokalnymi studiami animacji 

i wyspecjalizowanymi studiami dźwięku 

UZUPEŁNIENIE* szczegółowego formularza, który 

zostanie wprowadzony do inteligentnego katalogu 

ALICE 

Fundusz lub komisję filmową 

na danym obszarze    
 

 

-  Kraj europejski; województwo lub region - 

przez 
1 

2 
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III - Rozwój klastrów animacji: wspieranie połączeń międzyregionalnych i międzysektorowych 

w celu wprowadzenia innowacji 

Stworzenie połączeń pomiędzy producentami jest niewątpliwie istotnym elementem wzmocnienia 
europejskiego przemysłu animacji poprzez aktywizację koprodukcji i kultywowanie kreatywnych 
partnerstw. Można to zrobić w stosunkowo krótkim czasie za pomocą dedykowanych narzędzi, takich 
jak inteligentny katalog ALICE, ale zrównoważony rozwój branży, szczególnie na tak konkurencyjnym 
rynku międzynarodowym, można zapewnić tylko dzięki ciągłym innowacjom, które będą służyć 
odbiorcom pragnącym oryginalnych treści, i pomogą producentom sprostać nowym wymogom 
środowiskowym. 
 
Partnerzy projektu ALICE są przekonani o zasadniczej roli, jaką innowacje odegrają w przyszłości 
branży, i mają świadomość, że budowanie innowacyjnego europejskiego sektora animacji będzie 
wymagało długotrwałej, intensywnej współpracy, zarówno na poziomie firmy jak i na poziomie 
regionalnym. Mając na uwadze obecne trendy regulacyjne oraz sprawdzone dobre praktyki, grupa 
postanowiła zbadać możliwości rozwoju europejskich klastrów animacyjnych. 
 
1 - Dostrzeżenie wyjątkowej szansy rozwoju dla sektora animacji 
 
Połączenie kreatywności i najnowocześniejszych technologii czyni animację strategicznym sektorem, 
w który należy inwestować w celu ułatwienia innowacji. Ostatnie wydarzenia, których dynamika 
wzrosła jeszcze podczas kryzysu COVID-19, potwierdziły ogromny potencjał wzrostu sektora, 
ponieważ wykorzystuje on Własność Intelektualną, którą można rozwijać w różnych mediach, a także 
język dostosowany do młodych i dorosłych odbiorców międzynarodowych, co okazało się mieć 
szczególną moc przy opowiadaniu uniwersalnych historii i rozwiązywaniu bieżących problemów5. 
Z tych powodów, branża animacji jest bardzo dobrze przygotowana, aby znaleźć się w centrum 
inteligentnej regionalnej specjalizacji6 oraz strategii cyfrowych, wspieranych przez inwestycje 
europejskie.  
 
Jak podkreślono powyżej w niniejszym rozdziale oraz w Rozdziale 1, branża w Europie charakteryzuje 
się znacznymi dysproporcjami między regionami, jest znacznie rozdrobniona i osłabiona przez kryzys 
zdrowotny. Tworzenie regionalnych klastrów animacyjnych polegałoby na koncentracji podmiotów 
w łańcuchu wartości, a także w powiązanych branżach, w tym firm, dostawców i usługodawców, 
agencji rządowych, instytucji edukacyjnych oraz ośrodków badawczych i edukacyjnych.  
 

                                                           
5
 Edycja 2019 międzynarodowego festiwalu filmów animowanych Anima w Brukseli obejmowała 

w szczególności KOLEJNY DZIEŃ ŻYCIA, rozgrywający się w czasie wojny domowej w Angoli, FUNAN, 
rozgrywający się na początku rewolucji Czerwonych Khmerów oraz WIEŻĘ o 11-letnim chłopcu mieszkającym 
w obozie dla uchodźców w Bejrucie w swoim składzie. Trend ten zapoczątkowały dwa cieszące się 
międzynarodowym uznaniem filmy animowane PERSEPOLIS (2007) i WALC Z BASZIREM (2008) o konflikcie na 
Bliskim Wschodzie. 
6
 Zainicjowana w Europie w celu wspierania zrównoważonego, inteligentnego i sprzyjającego włączeniu 

społecznemu rozwoju, inteligentna specjalizacja jest innowacyjnym podejściem, którego celem jest pobudzenie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie poprzez umożliwienie każdemu regionowi zidentyfikowania 
i rozwijania własnych przewag konkurencyjnych. Inteligentne specjalizacje to zarówno koncepcja budowania 
strategii innowacji dla krajów czy regionów, jak i narzędzie tworzenia strategii. Częściowo w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 Strategie Inteligentnej Specjalizacji (S3), które kraje i regiony europejskie opracowują na 
lata 2021-2027, kładą nacisk na badania i innowacje, które będą miały kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
konkurencyjności regionalnych systemów gospodarczych, rozwijanie nowych kompetencji i promowanie 
zrównoważonych modeli produkcji. Nowa Polityka Spójności UE również uznaje kluczową rolę współpracy 
międzynarodowej i międzyregionalnej w innowacjach. 
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Sama koncepcja klastra jest bardzo zgodna z filozofią ALICE i ramami europejskimi:  

- Z definicji, klastry branżowe są formą efektywnej współpracy regionalnej, co właśnie 
proponuje projekt ALICE.  

- Mają wykazaną zdolność do wytwarzania konkurencyjności i wzrostu poprzez innowacje 
prowadzące do lepszego zróżnicowania produktów i rozwoju umiejętności.  

- Klastry są uznawane, cenione i wspierane przez Unię Europejską jako niezbędny instrument 
wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji. Dlatego też regiony chcące budować klastry, 
a w szczególności klastry kreatywne, mają do dyspozycji liczne programy finansowania7.  

 
W tym kontekście, inwestowanie w klastry wydaje się być idealnym sposobem na konsolidację 
sektora oraz służy celom zarówno strategicznej specjalizacji jak i polityki innowacyjnej. Dzięki tym 
badaniom, nadrzędną ambicją ALICE jest stworzenie większej sieci podmiotów, należących do, 
i związanych z europejskim sektorem animacji, w celu stymulowania ciągłego rozwoju talentów 
i technologii oraz postępów branży jako całości.  
 
2 - Rozpoznanie Bieżących Wyzwań I Zdefiniowanie Kierunków Strategicznych 
 
Aby zająć się tematem klastrów, partner projektu ALICE z Apulii przeprowadził ankiety wśród sześciu 
regionów partnerskich w drugim kwartale 2021roku. Badanie miało na celu w szczególności 
dokonanie przeglądu stanu rozwoju klastrów animacji w Europie, zidentyfikowanie przydatnych 
dobrych praktyk i zaczerpnięcie z korzystnych europejskich ram regulacji, a także określenie, w jaki 
sposób można najlepiej zintegrować animację z regionalnymi strategiami inteligentnej specjalizacji.  
 
Wyniki ankiet, odzwierciedlające stan branży, podkreśliły znaczne różnice pomiędzy uczestniczącymi 
terytoriami, a także silną potrzebę wsparcia publicznego w celu aktywowania pozytywnego ruchu 
tworzenia klastrów w sektorze:  

- Innowacje w animacji są powszechnie uważane za strategiczne dla gospodarek regionalnych 
w Europie. Ogólnie kojarzone z rozwojem sektora efektów wizualnych VFX oraz sektora 
gamingowego, pojawiają się na listach regionalnych specjalizacji inteligentnych, a także 
w Regionalnych Strategiach Innowacji8. Generalnie jednak brakuje planów i programów 
finansowania ściśle poświęconych animacji i rozwojowi klastrów.  

- Stopień dojrzałości innowacyjnej różni się znacznie w zależności od regionu, a klastry są 
generalnie bardziej rozpowszechnione w zachodnich regionach Europy. Niektóre regiony 

                                                           
7 Dostępne europejskie źródła finansowania obejmują w szczególności: różne podprogramy programu Europe 

Creatives’ MEDIA (z inicjatywami takimi jak Europejskie Forum Kinowe, nadawanie w telewizji wytworów 

europejskiej animacji, festiwale filmowe, fundusze współpracy międzynarodowej, sieci kin, dostęp do rynków 

oraz Made in Europe); europejski program Cyfrowa Europa wspierający transformację cyfrową; EURIMAGES 

poświęcony niezależnym produkcjom, w tym filmom animowanym; tymczasowy fundusz Next Generation EU 

uruchomiony w odpowiedzi na pandemię i mający na celu stworzyć bardziej odpowiedzialną, cyfrową i odporną 

Europę, Europejskie Centra Innowacji Cyfrowej wspierające cyfryzację firm, oraz międzyterytorialny program 

współpracy INTERREG, fundator projektu ALICE, który finansuje projekty współpracy pomiędzy wszystkimi 

regionami Europy.  
8 Jako przykład, region Hauts-de-France opiera swoją strategię rozwoju regionalnego na specjalistycznych 

klastrach technologicznych i medialnych, uznanych na poziomie europejskim. Należą do nich: LA PLAINE 

IMAGES, zajmujący się branżą kreatywną i audiowizualną, EURATECHNOLOGIES, poświęcony technologii 

informacyjno-komunikacyjnej, LA SERRE NUMÉRIQUE zajmujący się technologiami cyfrowymi oraz ARENBERG 

CREATIVE MINE zajmujący się filmami i badaniami.  
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europejskie nie posiadają klastrów kreatywnych (wśród regionów partnerów ALICE są to 
szczególnie Słowacja i województwo podkarpackie w Polsce).  

- Skuteczne programy wspierania innowacji dla firm działających w branży animacji, VFX 
i gamingowych opierają się na solidnych sieciach współpracy, które lobbują instytucje 
publiczne, inkubatory oraz akceleratory otwarte na międzynarodowe talenty i projekty, a także 
miejsca branżowe i przestrzenie współpracy przyjazne dla przedsiębiorców.  

- Klastry zazwyczaj składają się z zarejestrowanych członków, współpracujących głównie poprzez 
nieformalne spotkania i otwarty dialog, ale systemy ich zarządzania mogą się różnić, 
w zależności od regionu. Zaobserwowano różne formy organizacyjne, w tym stowarzyszenia 
non-profit, konsorcja czy fundacje, a także różne procesy decyzyjne, które miały charakter 
zarządzania miejscowego lub wielomiejscowego, lub prowadzone były przez dedykowane 
Walne Zgromadzenie i Zarząd. 

- Regionalne strategie innowacji promujące tworzenie klastrów są zazwyczaj wdrażane osobno, 
bez powiązania z innymi regionalnymi inteligentnymi strategiami. Aby wywrzeć pozytywny 
wpływ, istnieje potrzeba stworzenia ponadsektorowej i ponadregionalnej sieci innowacyjnych 
przedsiębiorstw, szczególnie z udziałem studiów animacji wykorzystujących innowacyjne 
technologie cyfrowe.  

- Wiele dobrych praktyk można zaczerpnąć z dobrze rozwiniętego francuskiego modelu 
klastrowego, a także polityki klastrowej prowadzonej w regionie Apulii w ciągu ostatnich kilku 
lat.* 

 
*Dzięki projektowi ALICE, region Apulii inwestuje obecnie w rozwój kreatywnego i cyfrowego 
centrum przyciągającego międzynarodowe talenty i niezależnych pracowników, a także firmy cyfrowe 
i medialne. Inicjatywa wspierania poprzez silne zaangażowanie polityczne obejmuje utworzenie 
klastra branżowego jako miejsca nawiązywania kontaktów, innowacji, badań, szkoleń i pomocy 
w internacjonalizacji. Poczyniono znaczne inwestycje w nowe programy finansowania 
audiowizualnego, a także w Dom Filmowy Apulii, otwarty w lipcu 2020, a także niedawno 
uruchomioną Sieć Centrum Cyfrowego Apulii.  
 
Wyniki ankiety i badania uzupełniające pomogły ALICE zdefiniować listę cech i narzędzi, które 
kreatywne klastry powinny posiadać, aby były efektywne: 

- struktury zarządzania i koordynacji, które angażują instytucje branżowe (zwykle izby handlowe) 
w podejmowanie decyzji i orientacji strategicznych, które rozwijają działania, mające na celu 
stworzenie właściwych synergii i koncentrują się na wspieraniu i inicjowaniu polityki rozwoju 
klastrów 

- fizyczne i wirtualne środki pozwalające dużej sieci przedsiębiorstw, przedsiębiorców, centrów 
usług, uniwersytetów i ośrodków badawczych na łączenie się i wymianę informacji 

- połączone ze sobą centra biznesowe i laboratoria badawczo-rozwojowe w celu 
rozpowszechniania i testowania dobrych praktyk, oraz innowacyjnych technologii 

- zorganizowane działania, usługi warsztatowe i doradcze, wspierające działania poboczne firm 
w zakresie marketingu, prawa, internacjonalizacji i szkoleń zawodowych.  

 
3 - Wnioski projektu ALICE: zdobyta wiedza i zalecenia 

Badania przeprowadzone w ramach projektu ALICE doprowadziły do ustalenia listy zaleceń, 
dotyczących usprawnionych polityk skierowanych do władz publicznych i organów zarządzających 
klastrami i skoncentrowanych wokół trzech głównych celów:  
 Stworzenie sprzyjającego środowiska politycznego dla rozwoju klastrów kreatywnych: 

- Przedefiniowanie roli sektorowych agencji publicznych, a także ich celów w odniesieniu do 
grupowania sektorowego. 



 

20 

- Zaangażowanie odpowiednich agencji publicznych w definiowanie i rozwój klastrów animacji, 
w ramach zatwierdzonych strategii inteligentnych specjalizacji.   

- Zapewnienie klastrom narzędzi regulacyjnych wspierających rozwój konkurencyjności 
i inkluzyjności.  

- Promowanie postawy konkurencyjności wobec innowacji, wspierającej współpracę pomiędzy 
podmiotami biznesowymi.   

- Stworzenie odpowiednich warunków regulujących i promowanie nowych sieci oraz 
europejskich platform współpracy, aby zachęcić do współpracy podmioty z różnych łańcuchów 
dostaw.  

- Mobilizacja wokół polityki i współpracy klasterowej w UE. 
- Rozważenie utworzenia specjalnych funduszy na finansowanie rozwoju klastrów kreatywnych 

oraz powiązanych inkubatorów i akceleratorów. 
 

 Stworzenie struktury zarządu klastrów 
- Ustanowienie modelu zarządzania, zdolnego do wspierania działań klastrów poprzez 

predefiniowane role i interwencje.  
- Udział w definiowaniu regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji w celu uwzględnienia 

szczegółowych planów rozwoju, funkcjonowania i zarządzania klastrami branżowymi.  
- Zdefiniowanie orientacji strategicznych skupiających się na eksperymentowaniu i innowacji, 

w celu przeobrażenia kreatywnych pomysłów w konkurencyjne aktywa i/lub projekty 
przedsiębiorczości.  

- Promowanie doskonałości i przedsiębiorczości w badaniach i edukacji, przy jednoczesnym 
tworzeniu silniejszych relacji między przedsiębiorstwami, podmiotami zajmującymi się 
badaniami i rozwojem oraz uniwersytetami. 

- Konsultacje z interesariuszami z branży w celu upewnienia się, że wykorzystywana jest 
aktualna wiedza i technologie. 

- Lobbowanie krajowych i unijnych instytucji w celu promowania działalności klastrów 
i przyczyniania się do usprawnienia polityki.   

 
 Zbudowanie sieci 

- Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój ponadnarodowych i ponadsektorowych 
powiązań, w celu zapewnienia komplementarnych zestawów kompetencji, bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z danym sektorem animacji, łączenie twórców treści z agencjami 
marketingowymi, agencjami nowych mediów i technologii, studiami animacji 2D i 3D i studiami 
efektów wizualnych.  

- Zapewnienie niezbędnych narzędzi i technologii wspierających rozwój bliskich relacji zarówno 
fizycznych jak i wirtualnych, oraz rozważenie tworzenia e-klastrów.  

- Organizacja branżowych oraz międzybranżowych wydarzeń.  
 
Mając to na uwadze, następny rozdział dostarczy rozwiązań, aby zachęcić do długoterminowej 
współpracy pomiędzy podmiotami w obrębie procesu produkcyjnego.  
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ROZDZIAŁ 3 – WSPIERANIE FIRM DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY ANIMACJI W DŁUGOTERMINOWYM 
WZROŚCIE I PLANOWANIU ROZWOJU 

 
W kontekście międzynarodowym, wspieranie długoterminowego wzrostu europejskich firm 
działających w branży animacji wymaga rozwoju konkurencyjnych koprodukcji, które poprzez 
najlepszą możliwą kombinację zasobów uczyniłyby możliwym produkcję oryginalnych, opartych na 
Własności Intelektualnej projektów na wielką skalę, które w przeciwnym wypadku nie mogłyby 
powstać na odizolowanym terytorium.  
 
W idealnym świecie europejskiej branży animacji, producenci treści mogliby swobodnie wybierać 
najbardziej odpowiednich i kompetentnych partnerów do swoich projektów na początku procesu 
tworzenia. Jednak wybór potencjalnych międzynarodowych partnerów jest ograniczony przez 
sztywność i potencjalną niekompatybilność pomiędzy różnymi regionalnymi regulacjami, które 
określają zasady zarządzania produkcją i koprodukcją. Co więcej, stosunkowo mała liczba programów 
dedykowanych rozwojowi projektów zapewnia niewielką przestrzeń dla współpracy na wczesnym 
etapie.  
 
Aby odnieść się do tego szerokiego pojęcia, projekt ALICE stworzył grupę roboczą, której praca 
koncentrowała się na sprawach prawnym i finansowych, prowadzoną wspólnie przez Wallimage oraz 
Pictanovo, oraz wspartą ekspertyzą międzynarodowej firmy prawniczej Taylor Wessing9. Przez 
ostatnie dwa lata grupa współpracowała ściśle z udziałowcami branży animacji z sześciu obszarów 
projektu ALICE w celu zidentyfikowania specyficznych przeszkód prawnych stojących na drodze 
koprodukcji. Używając marki Wonderland w celu przezwyciężenia tych przeszkód, celem grupy było 
stworzenie otwartej i elastycznej strefy, która zachęciłaby terytoria europejskie do rozwinięcia 
swojego sektora animacji poprzez współpracę. Oprócz stworzenia inteligentnego katalogu w celu 
stymulowania prężnej i bardzo pożądanej sieci branżowej, znaleźli oni efektywne rozwiązanie kwestii 
finansowania będące w stanie odblokować skuteczną koprodukcję. 
Nazwane “Marketingiem Białego Królika”, to błyskawiczne rozwiązanie jest również częścią 
długoterminowego planu usprawnienia polityki, i jest ono szeroko zdefiniowane serią zaleceń 
i zaprezentowane w tym rozdziale.   
 
I - Identyfikacja głównych wyzwań regulacyjnych dla koprodukcji 
 
Uczestnicy projektu ALICE zdecydowali zbadać obecne środowisko regulacyjne i finansujące przez 
analizę doświadczeń i rezultatów zakończonych projektów, realizowanych przez partnerów 
międzyregionalnych. Wyselekcjonowano cztery studia przypadku10 aby zidentyfikować bariery 
i obszary usprawnień:  
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Taylor Wessing LLP jest globalną firmą prawną z 28 międzynarodowymi siedzibami i wysoce cenionym 

doświadczeniem w branży filmowej. Grupa ALICE współpracowała z zespołem Prawa Rozrywkowego z siedzibą 
w Paryżu.  
10

 Studia przypadku ALICE obejmują serial ABRACA, jako efekt współpracy studiów zlokalizowanych w Hauts-de-
France oraz Wallonii: Madlab oraz Dreamwall; obsypany wieloma nagrodami film JOSEP będący efektem 
koprodukcji francuskiej, belgijskiej i hiszpańskiej; film SERCE WIEŻY wyprodukowany w Słowacji, Czechach 
i Belgii, oraz film CHŁOPI wyprodukowany przez Polskę (BreakThru Films), Litwę i Serbię. 
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Marketing Białego Królika dostarcza krótkoterminowych rozwiązań dla tych wyzwań regulacyjnych, 
mając na względzie długoterminowy cel rozwijania usprawnień polityki. Ostatecznie, Marketing 
Białego Królika jest elastycznym mechanizmem finansowania, który nie tylko wspiera rozwój 
międzynarodowych projektów animowanych, ale również zapewnia przyspieszony dostęp do 
finansowania produkcji.  
 
Poprzez przekierowanie funduszy na koprodukcje podczas początkowej fazy kreatywnej, Marketing 
Białego Królika znosi bariery dla rozwoju i mobilności poprzez:  

- Wspieranie producentów na terenie Europy w fazie, która pozostaje generalnie 
niedofinansowana; 

- Dostarczanie zachęty do testowania kreatywnej współpracy podczas finansowej fazy niskiego 
ryzyka;  

- Wspieranie zatrudnienia i pomoc firmom działającym w branży animacji w utrzymaniu 
zespołów kreatywnych i talentów podczas okresów niskiej aktywności; 

- Sprzyjanie tworzeniu długoterminowych partnerstw na stosunkowo nieuregulowanym etapie, 
i w ten sposób częściowe omijanie potencjalnych rozbieżności w różnych regionach 
o odmiennych zasadach finansowania produkcji. 

 
To narzędzie, które ma być poddane testom na terenie partnerów projektu ALICE, a następnie 
przyjęte na terenie całej Europy, daje partnerom projektu ALICE nadzieję na zainicjowanie 
pozytywnego cyklu realizacji większej liczby międzyregionalnych koprodukcji.   
 
II - „Marketing Białego Królika” projektu ALICE: wspieranie koprodukcji w fazie rozwoju  
 
Interweniując na początkowym etapie łańcucha wartości podczas fazy tworzenia produktu 
animowanego, Marketing Białego Królika został zaprojektowany konkretnie w celu aktywowania 
współpracy na początkowym etapie.  Biorąc pod uwagę trzech głównych aktorów efektywnej 
koprodukcji, mianowicie organy władzy publicznej, producentów i studia animacji, jest ona wspierana 
przez ramy prawne zachęcające do długoterminowego partnerstwa między regionami.  Inicjatywa ta 
została uznana przez program Kreatywna Europa Media na lata 2021- 2027 jako adekwatna, na 
czasie i niezbędna dla przyszłości animacji w Europie.    
 
 
 

BRAK ROZWOJU I WSPARCIA 

WSPÓŁROZWOJOWEGO 

NISKA MOBILNOŚĆ TALENTÓW 

NISKA MOBILNOŚĆ PRAW   

PRZESZKODY  CELE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ 

 

- 

 Zaadaptowanie środków wsparcia do szczególnie długich procesów rozwoju.  

 Adresowanie ogólnego braku rozwoju i wspólnie rozwijanych przedsięwzięć 
do dostępnych funduszy. 

 
 Rozluźnienie koprodukcyjnych zasad określających koszty pracy według 

lokalizacji, a w szczególności w przypadku pomocy zależnej od miejsca 
zamieszkania autorów i pracowników.  

 Rozwiązanie problemu różnych kosztów pracy i statusu w całej Europie 

 

 Zharmonizowanie przepisów odpowiedzialnych za zarządzanie prawami do 
produkcji audiowizualnej.  

 Przemyślenie kwestii przypisania narodowości do treści europejskich.  
 Sprzyjanie tworzeniu i zachowaniu europejskiej własności intelektualnej 
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1 - Zakres i ramy prawne 
 
Dostępny wyłącznie na terenach oznaczonych jako marka Wonderland — w których większość 
studiów animacji będzie ujętych w katalogu - nowo utworzony program ALICE będzie swobodnie 
dostępny dla terytoriów chętnych do zaangażowania się we wspólne finansowanie i partnerstwo 
z innymi oznakowanymi terytoriami. Marketing Białego Królika zapewni finansowanie na etapie 
marketingu projektów animowanych przeznaczonych do koprodukcji, która angażuje wyznaczone 
wcześniej studia.   
 
Terytoria wyrażające chęć oferowania tego programu będą współpracować na mocy 
wynegocjowanych dwu lub wielostronnych ramowych porozumień11 i ogłaszać regularnie nabory 
wspólnie do projektów animowanych na wczesnym etapie tworzenia. Na mocy takiej umowy, 
terytoria zobowiążą się do inwestowania w produkcję wyselekcjonowanych projektów.  

2 - Funkcjonowanie i cele 

Celem programu Marketing Białego Królika jest pomoc producentom w stworzeniu materiałów 
reklamowych dla swoich animowanych filmów krótkometrażowych, fabularnych lub seriali TV, aby 
przyciągnąć potencjalnych partnerów finansujących.   

Zaproponowany mechanizm dostarczy funduszy pokrywających minimum 50% kosztów 
marketingowego pakietu prezentacyjnego projektu animowanego, włącznie z oświadczeniem woli, 
grafiką, tekstem, identyfikacją rynku docelowego oraz zwiastunem. 

Uwzględniając wczesny etap działania, aplikacje będą wymagały od wnioskującego producenta 
identyfikacji studiów animacyjnych zaangażowanych w produkcję na uczestniczących w niej 
terytoriach, zamiast bardziej tradycyjnej umowy koprodukcyjnej. Po zakończeniu fazy rozwojowej 
projektu, zatwierdzony producent w programie Marketing Białego Królika będzie miał ekskluzywny 
dostęp do finansowania produkcji projektu.   

  

                                                           
11

 Rozmowy poprzedzające finalizację porozumień ramowych Marketingu Białego Królika będą uwzględniały 
kwestię osiągnięcia równowagi inwestycji i wydatków na zaangażowanych terytoriach, jak również kwoty 
zainwestowane przez poszczególne terytoria, które będą zależały wyłącznie od ich uznania. Strony związane 
takim porozumieniem sfinansują po 50% wydatków poniesionych na swoim terytorium i pozostaną 
odpowiedzialne za swoje fundusze, które będą w pełni kontrolować. 
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Poniższy schemat pokazuje bardziej szczegółowy zarys tego, w jaki sposób funkcjonuje program. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Szablony tych kontraktów są dostępne w Załączniku 3 niniejszego dokumentu.  
 
 
Każdy etap mechanizmu będzie regulowany następującymi przepisami oraz wymogami: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 CERTYFIKOWANE OBSZARY WONDERLAND, 1 ANIMOWANY PROJEKT, 

2 STUDIA Z OBSZARÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ 

Zachęcanie do wczesnej współpracy pomiędzy funduszami filmowymi, producentami oraz studiami animacji 

Mechanizm Białego Marketingowego Królika 

TWORZENIE (DEVELOPMENT) PRODUKCJA 

Fundusze filmowe lub komisje 

filmowe z zaangażowanych 

obszarów  

Producent zamieszkujący kraj 

na jednym z zaangażowanych 

obszarów 

Producent – Wnioskodawca 

którego aplikacja została 

przyjęta 

Wybrany wnioskodawca + 

koproducent z zaangażowanego 

obszaru  

Związani umową 

Ramową1 Związani umową 

koprodukcyjną 

Związani umową z 

dwoma obszarami 1 

NABÓR PROJEKTÓW ODPOWIEDŹ NA NABÓR FINANSOWANIE DEVELOPMENTU PRZYSPIESZONY DOSTĘP DO 

FINANSOWANIA PRODUKCJI  

 

1 4 3 2 

przez… To… 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ PROJEKTY 

Filmy fabularne, 

krótkometrażowe oraz seriale, 

które:  

 są transnacjonalne / 
transterytorialne   

 pozostają w fazie 
wczesnego rozwoju  

 obejmują wstępnie 
zidentyfikowane studia 
animacji 

 

 

NABÓR PROJEKTÓW 

WYMAGANE DOKUMENTY  
 

 Ogólny zarys i cele 
projektu   

 Kosztorys i tymczasowy 
podział wydatków 
według obszarów 

 Profile studiów i 
kreatywnych zespołów  

 Jeśli dotyczy – sekwencja 
własności praw do 
scenariusza 

 

* Zgłoszenia muszą być 

podpisane wspólnie przez 

2 studia zaangażowane 

w tworzenie pakietu 

marketingowego. 

 

 

PROCENTOWY UDZIAŁ 

DOFINANSOWANEGO 

PAKIETU PREZENTACJI 

MARKETINGOWEJ 

ZAWARTEGO W PROJEKCIE  

 

 50% dla filmów 
fabularnych 

 60% dla filmów TV 
 70% dla TV seriali  
 80% dla filmów 

krótkometrażowych 

 

 

AUTOMATYCZNE 

FINANSOWANIE 25% 

BUDŻETU PRODUKCYJNEGO 

wydatkowane na obszarach 

koprodukcyjnych na:  

 

 Sukcesywną współpracę 
międzynarodową na 
każdym etapie rozwoju  

 Sukcesywne ukończenie 
etapu rozwoju 

 Zobowiązanie do 
przeznaczenia 75% 
budżetu przeznaczonego 
na produkcję obrazu w 
zaangażowanych od 
samego początku 
studiach animacji 

- 

ODPOWIEDŹ NA NABÓR FINANSOWANIE DEVELOPMENTU PRZYSPIESZONY DOSTĘP DO 

FINANSOWANIA PRODUKCJI 
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Szerokie zastosowanie marki Wonderland oraz jej narzędzi byłoby historycznym punktem zwrotnym 
dla europejskiego sektora animacji. Jednakowoż, kultura koprodukcji może zostać osiągnięta poprzez 
zmiany w obecnej polityce i współpracę na poziomie decyzyjnym.  Dwa lata wymiany doświadczeń 
z podmiotami z branży pomogły programowi ALICE osiągnąć dokładne zrozumienie oraz zdobycie 
doświadczenia w uwarunkowaniach prawnych dotyczących animacji, oraz zrealizować swoje 
propozycje, sformułować zalecenia dla rozwoju zrównoważonego oraz konkurencyjnego rozwoju 
branży wybiegającej w przyszłość.   
 
III – Dalsze kroki: zalecenia dla korzystnych europejskich ram prawnych. 
 
1  - Europejski priorytet o rosnącym znaczeniu 
 
Podczas gdy Komisja Europejska świętowała właśnie trzydzieści lat wspierania europejskich filmów 
w szczególności poprzez swój program Media, nowe inwestycje 2.5 miliarda euro na okres 2021-2027 
wzrosły o 50% w porównaniu z poprzednim okresem programowania. W odniesieniu do sektora 
audiowizualnego, uderzające jest jak bardzo europejskie cele współpracy i budowania bazy 
kontaktów, obiegu europejskich dzieł i talentów, jak również wsparcie i zachowanie europejskiej 
tożsamości kulturowej idą w parze z celami programu ALICE – jednak stosowane są konkretnie do 
sektora animacji. Zaproszenie do wspólnego europejskiego rozwoju wystosowane 9 czerwca 202112 
jest idealnym przykładem: jego celem jest wsparcie współpracy pomiędzy wszystkimi europejskimi 
firmami produkcyjnymi tworzącymi dzieła o silnym potencjale odbiorcy międzynarodowego. 
 
Na przestrzeni lat branża animacji była uznawana za sektor strategiczny dla wzrostu dzięki swojej 
wytrzymałości - co można było zaobserwować podczas ostatniej pandemii COVID-19 — obszernemu 
rynkowi pracy, mocnym powiązaniom z technologią cyfrową o wysokiej wartości dodanej, oraz 
uniwersalnemu językowi obrazu. Są to wyjątkowe powody, dla których sektor powinien otrzymać 
pierwszeństwo w inwestycjach publicznych.  
 
W tym kontekście, następujące zalecenia stanowią argumenty do zwiększenia inwestycji w animację 
i skierowane są konkretnie do decydentów.  
 
2 - Zalecenia projektu ALICE 
 
W ramach ogólnych wytycznych, w Europie powinno być tworzonych więcej programów 
finansowania, poświęconych ściśle animacji,13 oraz powinno zostać przeprowadzone kompletne 
mapowanie istniejących systemów finansujących animację w Europie, w celu utorowania drogi 
harmonijnym europejskim regułom finansowania14.  
 

                                                           
12

 Finansowanie & Przetargi (europa.eu) 
13

 W 2020, Katalonia i region Apulii utworzyły nowe programy finansowania dedykowane w szczególności 
animacji.  
14

 Notka, którą oferta mapowania projektu ALICE’s przedstawiła w Rozdziale 1 odnosi się bezpośrednio do 
kwestii prawnych opisanych w pierwszej części tego rozdziału: z perspektywy długoterminowej przebudowy 
europejskiego system koprodukcji, nowa metodologia w szczególności proponuje utworzenie kompletnej oceny 
istniejących reguł finansowania i instytucji regulacyjnych w celu określenia czynników, którymi należy się 
posłużyć, aby ujednolicić zróżnicowane systemy. Jest to część tej samej logiki, na której opiera się mechanizm 
Białego Królika, polegającej na inicjowaniu długoterminowych zmian, a który zainspirował plan działania 
Pictanovo w następnej fazie projektu ALICE. 
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Wyłaniając się z oceny dokonanej przez ALICE, następujące zalecenia uzupełniają zestaw narzędzi 
projektu stworzonych w ramach marki Wonderland. Celem jest przezwyciężenie uprzednio 
zidentyfikowanych przeszkód prawnych stojących na drodze koprodukcji, aby dostrzec potencjał 
wzrostowy branży animacyjnej w dłuższej perspektywie.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Więcej informacji na stronie: www.interregeurope.eu/policylearning/good-
practices/item/5469/editorial-writing-and-development-program 
2 Studia przypadku projektu ALICE przedstawione są w Załączniku 4 niniejszego dokumentu. 
 
Ulepszanie narzędzi oraz środowiska dla podmiotów sektora audiowizualnego ma sens na 
zróżnicowanym kontynencie obfitującym w kreatywne talenty. Pielęgnowanie talentów - skądkolwiek 
pochodzą - oraz podtrzymywanie europejskiej jakości twórczej nie są tylko jednymi z priorytetów 
zdefiniowanych przez program Kreatywna Europa Media, lecz znajdują się w centrum priorytetów 
projektu ALICE, oraz są przedmiotem kolejnego rozdziału.  
  

BRAK ROZWOJU I WSPARCIA 

WSPÓŁROZWOJOWEGO 

 

 

NISKA MOBILNOŚĆ TALENTÓW 

  Restrykcyjne zasady 
dotyczące kosztów pracy 
według lokalizacji   

 Różniące się koszty pracy 
w różnych regionacH 

 Brak europejskiej normy 
klasyfikacji i programów 
rozwoju umiejętności 

 

NISKA MOBILNOŚĆ PRAW 

TRUDNOŚCI 

 Stworzenie na poziomie regionalnym 
programów rozwojowych otwartych na 
międzynarodową koprodukcję.    

 Ułatwienie dwustronnych inicjatyw lub 
umów wspierających długoterminowe 
partnerstwa i dających pewną swobodę 
w zarządzaniu wydatkami  koprodukcji.  

 Skoncentrowanie się na 
koprodukcyjnym partnerstwie opartym 
na umiejętnościach, a nie na finansach.  

 Wspieranie rozwoju programów 
szkoleniowych opartych na wspólnej 
siatce klasyfikacji stanowisk i 
czerpiących z certyfikacji europejskiej. 

 Wspieranie programów wymiany 
studenckiej 

 

 Poznanie sposobów dot. szkolenia 
i pomocy małym oraz średnim firmom 
w zakresie ochrony i zakupu praw 
autorskich.  

 Przemyślenie kwestii przypisania 
narodowości treściom europejskim 

REKOMENDACJE PRZYKŁADY I INSPIRACJE 

Program finansowania „Editorial” autorstwa 

Pictanovo wspierający opracowywanie plansz 

projektów. 1 

 Wallimage Walloon Gold Provider 
pozwalający firmom w razie potrzeby 
wyszukać zagraniczne talenty bez 
wpływu na kwotę kwalifikowalnego 
finansowania: wydatki personelu 
renomowanych firm pozostają w 100% 
uprawnione do finansowania. 

 Studium przypadku ALICE: wschodnio- 
i zachodnioeuropejska koprodukcja 
HEART OF A TOWER oparta na 
umiejętnościach.

2
 

 Propozycja programów edukacyjnych 
ALICE przedstawiona w rozdziale 4. 

 stadium przypadku ALICE o nazwie 
JOSEP.

2
  

 

 
 

 

Studium przypadku projektu ALICE  

“JOSEP”.
2 

http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-writing-and-development-program
http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-writing-and-development-program
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ROZDZIAŁ 4 - TWORZENIE ATRAKCYJNEGO RYNKU WSPIERANEGO PRZEZ UZNANE EUROPEJSKIE 
TALENTY 

 
Na rynku, który jest wysoce konkurencyjny, europejskie firmy działające w branży animacji muszą 
bezwzględnie być w stanie wyszukać, przyciągnąć i utrzymać talenty. Jednak, oprócz ogólnego braku 
środków finansowych potrzebnych do stworzenia konkurencyjnych warunków zatrudnienia, przepaść 
pomiędzy programami edukacyjnymi oferowanymi w Europie a kwalifikacjami, które są najbardziej 
pożądane na rynku, jawi się jako jeden z najbardziej istotnych problemów branży. Przepaść ta, 
pogłębiana jeszcze przez szybko zmieniające się modele biznesowe i technologię, nie może być 
niwelowana za pomocą pojedynczych działań: potrzebny jest ekosystem łączący szkoły europejskie, 
studia, oraz inwestycje publiczne. 

 
W takim kontekście, projekt ALICE stworzył grupę roboczą, zajmującą się przedsiębiorczością oraz 
szkoleniami, aby głębiej zastanowić się nad tym zagadnieniem oraz stworzyć dające się wdrożyć 
rozwiązania prowadzące do usprawnienia. Grupa ta, której przewodniczy region Apulii, szukała 
rozwiązań pomagających usprawnić rozwój oraz zatrudnienie młodych talentów, jak również zachęcić 
do wymian pracowników i rekrutacji europejskiej mającej na celu wspieranie koprodukcji. 
Rozpoczynając się obszernymi badaniami nad rynkiem pracy oraz niedoborem kluczowych 
kompetencji, cały proces zakończył się stworzeniem zorientowanych na rynek programów 
doskonalenia, będących w stanie wyprodukować certyfikowanych europejskich specjalistów.   
 

 
I - Rozwiązanie ogólnej kwestii atrakcyjności europejskiej branży animacji 

 
Europejski sektor animacji będący w stanie wygenerować talenty i zatrudniać konkurencyjną kadrę, 
będzie bardziej atrakcyjny zarówno dla firm mieszczących się w sektorze, jak i dla samych 
profesjonalistów. Podczas gdy firmy działające w branży animacji mają do odegrania rolę 
w rozwijaniu i utrzymaniu talentów, ich działania przyniosą jedynie znikomą korzyść branży, jeżeli nie 
zostaną przeprowadzone w środowisku korzystnym dla rozwoju umiejętności i kariery. 
 
Zwiększanie ogólnego poziomu kwalifikacji oraz osiąganie poziomu doskonałości wymaga 
dobrowolnej polityki i zdolnych do przystosowania systemów edukacji, pozwalających na ciągły 
dialog pomiędzy edukatorami a specjalistami z branży. Propozycje ALICE, zaprezentowane 
w Rozdziale 2, promują taki dialog poprzez stworzenie rozbudowanej sieci branżowej włączającej 
strony, które produkują treści, oraz takie, które kształtują ekosystem.  Metodologia mapowania 
stworzona w ramach projektu ALICE dostarcza zestaw cennych narzędzi, które mogą stosować osoby 
decyzyjne w celu rozpoczęcia procesu ogólnych ulepszeń, w tym kompletną listę odpowiednich 
podmiotów do konsultacji (zarówno wewnątrz jak i poza łańcuchem produkcyjnym), wspólną 
klasyfikację dla stworzenia definicji i celów szkolenia, oraz ramę dla wstępnej oceny stanu 
istniejących programów edukacyjnych w świetle potrzeb rynku. 
 
Grupa partnerów ALICE zastosowała europejskie standardy klasyfikacji oraz obszerne badanie 
wszystkich podmiotów łańcucha wartości aby wziąć na cel i ulepszyć swoją propozycję. Szczegółowo 
zaprojektowane z zamiarem napędzania kariery młodych talentów i zwiększania konkurencyjności 
firm, stworzone programy są również próbą wygenerowania pozytywnego przebiegu współpracy 
pomiędzy podmiotami nadającymi kształt oraz będącymi pod wpływem systemów kształcenia. 
Ogółem, programy stworzone w ramach projektu ALICE są odpowiedzią na pilącą potrzebę, aby:  

 
- rozwijać na poziomie eksperckim umiejętności i talenty niezbędne dla branży 
- dostarczać uznawane przez Unię Europejską programy edukacyjne oraz certyfikaty 
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- zbudować atrakcyjny ekosystem, będący w stanie zatrzymać talenty  
- ułatwić mobilność talentów na terenie Europy. 

 
Testowanie tych nowych kursów będzie pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia spójnego 
i wydajnego europejskiego systemu edukacyjnego na najwyższym poziomie.  
 
II- Zorientowane na rynek programy szkoleniowe ALICE: skupianie się na potrzebach branży 
 
1 - Przyjęcie podejścia konsultingowego 
 
Mając na celu stworzenie programów przystosowanych do realiów rynku, grupa ALICE 
współpracowała z ekspertem w dziedzinie szkoleń, w celu przeprowadzenia wśród prywatnych firm, 
instytucji edukacyjnych oraz publicznych decydentów z Włoch, Francji, Hiszpanii, Słowacji, Polski 
i Belgii trzech zaprojektowanych badań ankietowych. To wstępne badanie potwierdziło, iż znaczna 
większość średnich i małych przedsiębiorstw doświadcza trudności z zatrudnianiem pracowników, 
szczególnie jeśli chodzi o rekrutację międzynarodową.  
 
Uzupełniony o jakościowe wywiady z wiodącymi szkołami i uniwersytetami, czteromiesięczny proces 
pomógł zidentyfikować następujące elementy kluczowe, które zostaną wzięte pod uwagę podczas 
tworzenia właściwych programów edukacyjnych:    

- braki na rynku pracy dotyczące wykwalifikowanych i doświadczonych techników (specjalistów) 
animacji, jak również menadżerów i kadry zarządzającej 

- kompetencje kluczowe oraz umiejętności twarde i miękkie, na których rozwijaniu powinni się 
skupić dostawcy usług edukacyjnych (szczegółowo opisane w Sekcji 2 niniejszego rozdziału)   

- potrzeba łączenia ze sobą wykładów akademickich z profesjonalnymi warsztatami i praktykami 
- znaczenie włączania międzynarodowych komponentów do programów edukacyjnych, takich 

jak nauczanie języków obcych oraz umiejętności negocjacji. 

Zaczynając od tego, zespół projektu ALICE stworzył dwa kompleksowe programy szkoleniowe dla 
gotowych na rynek europejski techników animacji i menadżerów animacji. Oparte na ogólnym 
rozumieniu ofert pracy związanych i kompatybilnych ze standardami europejskimi, propozycje 
zawarte w części 3 i 4 przedstawionej poniżej zawierają kompletne listy kursów teoretycznych 
i praktycznych, okresów ich trwania i celów edukacyjnych. Szczegółowy opis treści każdego kursu, jak 
również wszystkie potrzebne praktyczne i logistyczne informacje dla wdrożenia tych szkoleń znajdują 
się w Załączniku 5, Sekcji A i B niniejszego dokumentu.  

2 - Zastosowana metodologia 
 
Pierwszym krokiem było stworzenie standaryzowanych opisów stanowisk pracy odpowiadających 
europejskim ramom kwalifikacyjnym. Wykorzystując informacje pozyskane w fazie konsultacji 
branżowych, grupa robocza stworzyła szczegółowy opis profilów zgodnie ze standardami Włoskiej 
Klasyfikacji Krajowej i przypisała każdemu z nich odpowiednią kategorię w ramach Europejskiej 
Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO), poziom kwalifikacji według 
Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF) jak również poziom kompetencji cyfrowej według Europejskiej 
Ramy Digcomp. 
 
Drugi krok polegał na stworzeniu idealnych kursów szkoleniowych. Zorganizowane w jednostki 
szkoleniowe, kursy te zostały skonstruowane tak, aby dostarczyć umiejętności miękkie i twarde, 
wymagane dla każdego stanowiska, oraz aby uwzględnić europejskie standardy i narzędzia. 



 

29 

 

 
 
Postępując zgodnie z powyższą metodologią, grupa robocza projektu ALICE zajmująca się 
przedsiębiorczością i szkoleniami, była w stanie wypracować standardowe definicje dla stanowiska 
technika oraz menadżera animacji. Te szczegółowe opisy umożliwiły wyraźne określenie kompetencji 
wymaganych na każde stanowisko, a tym samym właściwych treści szkoleniowych oraz technik. 
Podsumowanie tych opisów i programów przedstawione jest poniżej. 

  

IDENTYFIKACJA najbardziej 

pożądanych profesjonalistów 

4 

1 

PROJEKTOWANIE jednostek 

szkoleniowych zorientowanych 

na rynek 

STANDARYZACJA według 

norm i klasyfikacji UE 

3 

2 

 

Technik (specjalista) animacji 

WYKAZ, WEDŁUG OBSZARÓW 

DZIAŁANIA, celów wydajności + 

wymagana wiedza i umiejętności 

Menadźer animacji 

KATEGORIA ESCO  

Europejska wielojęzyczna 

klasyfikacja Umiejętności, 

Kompetencji i Zawodów 

opisuje, identyfikuje i 

klasyfikuje zawody i 

umiejętności zawodowe 

istotne dla rynku pracy w 

Unii Europejskiej, a także dla 

kształcenia i szkolenia 

POZIOM EQF 

Europejskie Ramy 

Kwalifikacji służą jako 

narzędzie do tłumaczenia 

różnych krajowych ram 

kwalifikacji i umożliwiają 

ocenę poziomów kwalifikacji 

z różnych krajów i instytucji. 

POZIOM DigComp 
Europejskie Ramy Kompetencji 

Cyfrowych oferują narzędzie do oceny 

kompetencji cyfrowych obywateli – 

kompetencje cyfrowe oznaczają w tym 

przypadku „zestaw umiejętności, wiedzy 

i postaw, które umożliwiają pewne, 

kreatywne i krytyczne korzystanie 

z technologii i systemów”. 

 
 

SZCZEGÓŁOWY PROFIL 

Korzystanie z modelu włoskiej 

Krajowej Klasyfikacji Wykształcenia, 

Szkolenia i Kwalifikacji Zawodowych 

opisującego profile zawodowe. 

Każdy profil zawiera: 

 opis 
 wspólną umowę o pracę 
 możliwości znalezienia pracy na 

rynku pracy 
 ścieżkę edukacyjną 
 umiejętności twarde 
 umiejętności miękkie 
 główne obowiązki 
 obszary działania  
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3 - Szkolenie dla techników animacji 
 

a - Standardowa definicja ALICE dla technika animacji 
 

OPIS 

Technicy animacji tworzą animacje, które można znaleźć w filmach fabularnych, reklamach, klipach związanych z muzyką pop, grach 
komputerowych, stronach internetowych i innych mediach. Mogą oni również pracować przy pracach kreślarskich, ze specjalnym 
oprogramowaniem, czy też z modelami i marionetkami, uchwalając osobne obrazy na każdym etapie ruchu. Gdy obrazy są oglądane 
przy dużej prędkości, można mieć wrażenie, że postacie poruszają się.  
Zakres zadań obejmuje zazwyczaj: tworzenie ekspresyjnej animacji postaci przedstawiającej szeroki wachlarz emocji; rekomendowanie 
najlepszych podejść w zakresie integrowania komponentów 3D do końcowych produktów o jakości handlowej; dawanie oraz 
otrzymywanie konstruktywnej i twórczej informacji zwrotnej w zespołach; współpraca z innymi animatorami, klientami i producentami; 
tworzenie pierwowzorów i makiet nowych typów produktów; burza mózgów i konceptualizowanie pomysłów przynoszących efekty 
w postaci wytworzenia szkiców koncepcyjnych oraz szybkich montaży koncepcyjnych; zrozumienie i realizowanie wskazówek od 
kierownika animacji lub klientów.  

PRZYDZIELONA KATEGORIA ESCO OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 

 (3) Technicy i młodsi specjaliści  
(34) Prawni, społeczni, kulturalni lub powiązani młodsi specjaliści  
(343) Artystyczni, kulturalni lub kulinarni młodsi specjaliści  
(3435)* Inni artystyczni lub kulturalni młodsi specjaliści  
 
*Podkategoria utworzona przez ALICE 

Tworzenie scenorysów 
> Tworzenie animacji 2D 
> Tworzenie animacji 3D 
> Tworzenie animacji poklatkowych 
> Tworzenie oświetlenia i efektów specjalnych 
> Tworzenie dynamicznych i anatomicznych animacji 

POZIOM EQF: 5/81 POZIOM DigCOMP = 5/8 (zaawansowany)2 
1 https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels 
2 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-

digcomp2.1pdf_(online).pdf 

b  - Proponowany program 

Program szkolenia technika animacji przedstawiony poniżej ma na celu wyszkolić profesjonalistów 
mogących znaleźć zatrudnienie na rynku europejskim. 600-godzinny, intensywny program składa się 
z 16 teoretycznych i praktycznych jednostek szkoleniowych, mających na celu dostarczenie 
studentom pełnego zestawu umiejętności, oraz niezbędnego doświadczenia praktycznego 
w następujący sposób: 

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA 1 - TECHNIKI SPORZĄDZANIA ANIMACJI 

 2 - WIRTUALNE TECHNIKI FABULARNE   

Praktyka: 
30 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu:  

- użycie głównych cyfrowych narzędzi graficznych, takich jak: Photoshop, Illustrator, Painter 

i SketchBook 

- rysunek wykonany różnorodnymi technikami 

Teoria: 
15 godzin 

Teoria: 
10 godzin 

Praktyka: 
20 godzin 

  

Treści poruszane na szkoleniu: 
- użycie głównych cyfrowych narzędzi graficznych 

- użycie narzędzi i oprogramowania do tworzenia animacji 2D, w tymtakich jak: Synfig, Blender, 
OpenToonz, Moho 

Praktyka: 

20 godzin 

 3 - ANIMACJA 2D 

Teoria: 
10 godzin 

 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- użycie głównych cyfrowych narzędzi graficznych 
- użycie sprzętu fotograficznego i wideo use  
- użycie narzędzi i oprogramowania do postprodukcji, w tym takich jak: Adobe Photoshop, Adobe 

Premiere, Adobe Illustrator 

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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Praktyka:     

10 godzin 

Teoria:           

10 godzin 

8 - SKANOWANIE I DRUK 3D   

Teoria:         

10 godzin 

Teoria:         

10 godzin 

6 - SCENARIUSZ ANIMACJI 

 5 - ANIMACJA POKLATKOWA 

 4 - ANIMACJA 3D 
 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- użycie głównych technologii AR i VR  
- użycie i powielanie głównych technologii AR i VR w filmach animowanych 

Teoria:         

10 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- zidentyfikowanie mocnych i słabych stron w technikach zarządzania czasem  
- ustalanie priorytetów  
- użycie narzędzi wspomagających zarządzanie czasem  

Praktyka:    

20 godzin 

Praktyka:    

30 godzin 

Praktyka: 

20 godzin 

Praktyka:     

30 godzin 

Teoria:          

15 godzin 

9 - ROZSZERZONA ORAZ WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ 
 

7 - TECHNIKI RZEŹBIARSKIE Z UŻYCIEM GLINY ORAZ PROJEKT SCENICZNY 

Praktyka:       

5 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- tworzenie przedmiotów i obiektów przy użyciu narzędzi do modelowania i skanowania w 3D  
- użycie skanów 3D do produktów animowanych 

Teoria:     

10 godzin 

Teoria:    

15 godzin: 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- użycie głównych narzędzi do tworzenia animacji poklatkowych  
- zidentyfikowanie najbardziej odpowiednich materiałów służących do tworzenia animacji 

poklatkowych  
- użycie głównego oprogramowania do animacji poklatkowych, w tym: Dragonframe, Adobe 

Premiere 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- ustalanie celów na poziomie zespołu  
- motywacja współpracowników  
- poddawanie ocenie i rozwój potencjału jednostki i zespołu  
- rozwijanie relacji i poprawianie umiejętności komunikacyjnych pomiędzy różnymi funkcjami 

zespołu  
- utrzymywanie wydajności w czasach kryzysu  
- skupianie uwagi na celach zespołowych 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- tworzenie przedmiotów i obiektów z użyciem gliny (kopie odzwierciedlające rzeczywistość)  
- użycie rzeźb z gliny w animacjach poklatkowych   
- tworzenie nowych i oryginalnych postaci z użyciem gliny 

Praktyka:      

20 godzin 

Teoria:          

10 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- użycie głównych trójwymiarowych narzędzi graficznych  
- użycie narzędzi i oprogramowania do tworzenia animacji 3D, w tymtakich jak: Autodesk Maya, 

Blender, Cinema 4D, 3D Studio Max 

Praktyka:    

30 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- spisanie oryginalnego tekstu, który będzie użyty w animowanym produkcie   
- adaptacja tekstów literackich do filmów animowanych  
- użycie edytorów tekstu, w tym: Microsoft Word, Grammarly  
- użycie narzędzi do kręcenia filmów   

 10 - ZARZĄDZANIE CZASEM 

 11 - BUDOWANIE ZESPOŁU 
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4 - Szkolenie menadżerów animacji 

a - Standardowa definicja ALICE dla menadżerów animacji 

OPIS 

Menedżer animacji odpowiedzialny jest za zarządzanie codziennymi działaniami związanymi z produkcją oraz ze swoim zespołem. 
Poprzez ścisłą współpracę z producentem oraz przedstawicielem producenta, menedżer animacji nadzoruje harmonogramy 
poszczególnych działów i rezultaty działań w celu zapewnienia sprawnego ukończenia produkcji. Wraz z przedstawicielem producenta, 
menedżer animacji musi nadzorować i monitorować cały harmonogram produkcji oraz być w stanie zrównoważyć i nadać priorytety 
potrzebom we wszystkich działach, a także sprawnie i bez zwłoki dostarczyć daną produkcję, co stanowi ostateczny cel. Jako część 
zespołu kierowniczego filmu, menedżer produkcji kształtuje kulturę pracy zarówno produkcji, jak i studia. 

PRZYDZIELONA KATEGORIA ESCO OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 

(1) Menedżerowie 
(13) Menedżerowie odpowiedzialni za produkcję 
i wyspecjalizowane usługi  
(133) Menedżerowie usług technologii informacyjno-
komunikacyjnej  
(1330)* Menedżerowie usług technologii informacyjno-
komunikacyjnej 
 
*Podkategoria utworzona przez ALICE 

Analiza i koordynacja procesu tworzenia produktów animowanych  
> Koordynacja projektów produktów animowanych  
> Finalna kontrola i zatwierdzenie projektów 

POZIOM EQF: 7/8 POZIOM DigCOMP = 6/8 (zaawansowany) 

 

Praktyka:      

5 godzin 

Praktyka: 
180 godzin 

Teoria:         

10 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- zrozumienie celów i zasad nowego ustawodawstwa  
- sprawdzenie zgodności polityki firmy ze stosownym ustawodawstwem  
- wiedza na temat dostępnych narzędzi do ochrony własności intelektualnej 

Teoria:          

10 godzin 

RAZEM 
Teoria: 

160 godzin 

Praktyka:     

10 godzin 

Teoria:         

10 godzin 

Praktyka:      

5 godzin 

Teoria:            

5 godzin 

Teoria: 
0 godzin 

RAZEM 

Praktyka: 
440 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- komunikowanie się z aktorami działającymi w sektorze animacyjnym (klienci, dostawcy, 

dystrybutorzy, firmy marketingowe, itp.) na poziomie międzynarodowym  
- rozumienie instrukcji sporządzonych w języku angielskim  
- tworzenie oryginalnych skryptów w języku angielskim  
- komunikowanie się z członkami zespołu pochodzącymi z innych państw 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z funkcjonowaniem sektora 
- stosowanie się do ogólnych (europejskich)zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- użycie głównych narzędzi do zarządzania projektem  
- prowadzenie działań z perspektywy zarządzania opartego na wynikach 

Praktyka:         

5 godzin 

Realizacja części lub całego cyklu produkcyjnego animowanego filmu przy użyciu narzędzi 

i technik poznanych podczas kursu 

600 godzin 

12 - JĘZYK ANGIELSKI W PRZEMYŚLE ANIMACYJNYM 

13 - ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY 

14 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

16 - STAŻ / PRAKTYKA 

15 - USTAWODAWSTWO ZWIĄZANE Z SEKTOREM  
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b - Proponowany program 

300-godzinny intensywny program dla menadżerów animacji składa się z 12 teoretycznych 
i praktycznych jednostek szkoleniowych.   

 

 

 
 

Praktyka: 
5 godzin 

  

Teoria: 
10 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- eksperymentowanie z najbardziej innowacyjnymi technikami tworzenia fabuł  
- łączenie kreatywnych i produkcyjnych ścieżek poprzez wizualne i pisemne techniki storytellingu 

- użycie kreatywnych technik storytellingu 

Teoria:    

15 godzin: 

 5 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TWÓRCZY ROZWÓJ 

6 - PRZYWÓDZTWO I BUDOWANIE ZESPOŁU 

Teoria:         

5 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- analiza historycznego ekskursu odnośnie kina animowanego  
- rozpoznanie, rozróżnienie i przyjęcie różnych technik stylistycznych w kinie animowanym 

- rozpoznanie i użycie najczęstszych technik animacyjnych 

Praktyka: 

20 godzin 

Praktyka: 
10 godzin 

  

Praktyka:     

10 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- wdrażanie innowacyjnych strategii biznesowych  
- wykorzystanie ‘’Elastycznego myślenia’’  
- praca w celu osiągnięcia zamierzonych celów  
- wdrożenie nowych strategii 
- przewidywanie potrzeb rynku 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- prowadzenie zespołu na zasadzie wzajemnej współpracy  
- motywowanie zespołu do osiągania wyznaczonych celów  
- użycie technik motywacyjnych  
- rozwijanie kultury dzielenia się i współpracy  
- przyjęcie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania działaniami i zespołem 

Praktyka:    

10 godzin 

Teoria: 
15 godzin 

 

2 - PROCES PRODUKCYJNY 

Teoria: 
10 godzin 

 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- przeprowadzanie strategicznych kampanii marketingowych w celu promocji produktu  
- przeprowadzanie analizy rynku  
- przewidywanie potrzeb rynku i/lub klienta  
- promowanie produktu poprzez tradycyjne i cyfrowe narzędzia marketingowe 

Praktyka:    

10 godzin 

Praktyka: 

20 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- zidentyfikowanie mocnych i słabych stron w technikach zarządzania czasem  
- ustalanie priorytetów  
- użycie narzędzi wspomagających zarządzanie czasem   

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA 1 - TEORIA I HISTORIA ANIMACJI 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- zarządzanie i koordynowanie procesu animacyjnego  
- współpraca w zakresie tworzenia scenorysu oraz opracowania konspektu  
- przeprowadzenie zespołu przez różne etapy procesu animacyjnego  
- monitorowanie procesu produkcyjnego  
- uważne śledzenie przed- i poprodukcyjnych etapów  
- poddanie ocenie i ustalanie standardów jakości, a także sprawdzanie zgodności produktu 

finalnego ze wspomnianymi standardami  
- użycie głównych aplikacji i oprogramowania 

3 - STORYTELLING 

 4 - MARKETING 

Teoria:          

15 godzin 

Teoria:     

10 godzin 

7 - ZARZĄDZANIE CZASEM 
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Na rynku naznaczonym ciągłymi zmianami, należy myśleć o tych kursach z perspektywy kształcenia 
ustawicznego: student oraz aktywni profesjonaliści powinni być w stanie uczyć się, na każdym etapie 
swojej kariery, twardych i miękkich umiejętności bardzo potrzebnych na europejskim rynku animacji.  
Co więcej, szkoły oraz uniwersytety powinny być w stanie regularnie się konsultować z branżą w celu 
utrzymania aktualnych i zorientowanych na rynek programów nauczania: należy zbudować 
mosty = powiązania pomiędzy szkołami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

W tym kontekście, konkurencyjność branży będzie zależała od umiejętności adaptacji i wprowadzania 
innowacji  przez podmioty i system edukacji.  To doprowadziło do stworzenia w ramach projektu  
ALICE serii długoterminowych zaleceń, przedstawionych poniżej. 

III - Długoterminowe Zalecenia ALICE W Celu Utrzymania Konkurencyjnej Siły Roboczej 
w Dziedzinie Animacji 

a - Szkolenie przedsiębiorców 

W trakcie naszych badań została zidentyfikowana pewna ilość kluczowych miękkich umiejętności, 
potrzebnych do osiągania dobrych wyników w branży animacji, włączając potrzebę myślenia 
kreatywnego, współpracy oraz nastawienia na kształcenie ustawiczne. Te umiejętności są często 

Teoria:           

10 godzin 

Teoria:         

10 godzin 

Teoria:           

5 godzin 

Teoria: 
0 godzin 

RAZEM 
Teoria: 

105 godzin 

Teoria:         

5 godzin 

Praktyka:      

5 godzin 

Praktyka:     

10 godzin 

Praktyka:      

5 godzin 

Praktyka: 
90 godzin 

300 godzin 

Praktyka:    

15 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- zapobieganie ryzyku związanemu z sektorem  
- stosowanie się do ogólnych (europejskich) zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- komunikowanie się z aktorami działającymi w sektorze animacyjnym (klienci, dostawcy, 

dystrybutorzy, firmy marketingowe, itp.) na poziomie międzynarodowym  
- rozumienie instrukcji sporządzonych w języku angielskim  
- tworzenie oryginalnych skryptów w języku angielskim  
- komunikowanie się z członkami zespołu pochodzącymi z innych państw 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- zrozumienie celów i zasad nowego ustawodawstwa  
- sprawdzenie zgodności polityki firmy ze stosownym ustawodawstwem  
- wiedza na temat dostępnych narzędzi do ochrony własności intelektualnej 

Zarządzanie, monitorowanie, realizacja części lub całego cyklu produkcyjnego animowanego 

filmu przy użyciu narzędzi i technik poznanych podczas kursu 

RAZEM 

Praktyka: 
195 godzin 

Treści poruszane na szkoleniu: 
- użycie głównych narzędzi zarządzania projektem  
- prowadzenie działań z perspektywy zarządzania opartego na wynikach 
- praca zgodnie z matrycą logiczną projektu  
- tworzenie zarysu strategicznego planu działania 

9 - ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY 
 

10 - JĘZYK ANGIELSKI W PRZEMYŚLE ANIMACYJNYM 

11 - USTAWODAWSTWO ZWIĄZANE Z SEKTOREM 

12 - STAŻ / PRAKTYKA 

8 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 



 

35 

przypisywane przedsiębiorcom. Duch przedsiębiorczości jest głównym atutem pożądanym u osoby 
myślącej o karierze w branży, czy to w firmie produkcyjnej, czy jako niezależny pracownik. Jest on 
również głównym napędem wzrostu oraz konkurencyjności zarówno na poziomie przedsiębiorstwa 
jak i makroekonomii, co tłumaczy dlaczego Komisja Europejska wskazała przedsiębiorczość jako 
kluczową umiejętność do rozwoju na terenie Unii Europejskiej. W swoim “Planie Działania Na Rzecz 
Przedsiębiorczości 2020”, Komisja podkreśla strategiczną potrzebę ulepszenia edukacji i szkoleń dla 
przedsiębiorców.  
 
W tym kontekście, grupa robocza stworzyła konkretny program szkolenia przedsiębiorców z branży 
animacji. Jego celem jest dostarczenie studentom wszystkich potrzebnych narzędzi, wiedzy 
i kompetencji do rozwijania przedsiębiorczego projektu, stworzenia nowego modelu biznesowego lub 
nadania nowego kształtu istniejącym modelom biznesowym.  
 
Program ten jest spójny z europejską “Ramą Kompetencji Przedsiębiorczości” (EntreComp15) i opiera 
się na następującej definicji: “Przedsiębiorczość polega na wykorzystaniu możliwości i pomysłów oraz 
przekształcaniu ich w wartości dla innych. Powstała wartość może mieć charakter finansowy, 
kulturowy lub społeczny (FFE-YE, 2012).”  
 
Podsumowanie programu szkoleniowego projektu ALICE z zakresu Przedsiębiorczość i biznes znajduje 
się w Załączniku 5, Sekcji C niniejszego dokumentu. 
 
b – Usprawnianie współpracy na wszystkich poziomach 

Jak wspomniano wyżej, system edukacyjny produkujący i utrzymujący konkurencyjną siłę roboczą 
może mieć miejsce jedynie przy politycznym zaangażowaniu w budowanie korzystnego ekosystemu 
podpartego niezbędnymi narzędziami finansowania, zasobami oraz solidną siecią europejskich 
małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji szkoleniowych i profesjonalistów. Oto kilka wskazówek, 
które mogą wykorzystać osoby decyzyjne w celu usprawnienia swojej polityki:  

Koordynacja i wsparcie na poziomie europejskim: 
- Zgodnie z podejściem programu, skupienie się na kształceniu ustawicznym i rozwoju 

umiejętności oraz stworzenie intensywnych kursów internetowych i programów mentorskich 
- Inwestowanie w europejskie programy dla studentów, nauczycieli i edukację przedsiębiorców 
- Promocja wymiany dobrych praktyk nauczycielskich/studenckich na terenie Europy  
- Wspieranie wymiany eksperckiej, inicjatyw “partnerskiego uczenia się” i wizyt studyjnych 
- Promowanie przedsiębiorczości poprzez kampanie i nagrody europejskie dla szkół 

i przedsiębiorstw 
- Dostarczanie i rozpowszechnianie informacji 

Dla oficjalnych władz: 
- Rozwijanie narodowych strategii szkoleniowych, wraz z uczestnictwem podmiotów branży oraz 

instytucji edukacyjnych 
- Wspieranie i promocja rozwoju programów szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości   
- Wspieranie innowacji i młodych przedsiębiorców poprzez przyznawanie dotacji  
- Tworzenie programów mentorskich 

                                                           
15 Europejska Rama Kompetencji Przedsiębiorczości (EntreComp) jest ramą odniesienia mającą na celu 

wyjaśnienie, co oznacza postawa przedsiębiorcza. Oferuje ona wnikliwy opis wiedzy, umiejętności oraz postaw 

potrzebnych w przedsiębiorczości.  
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Dla instytucji edukacyjnych/szkoleniowych: 
- Aktywne utrzymywanie związków z prywatnymi przedsiębiorstwami i dostosowanie 

programów szkoleniowych do potrzeb branży 
- Promocja doświadczenia praktycznego i angażowanie doświadczonych profesjonalistów 

w procesie edukacyjnym  
- Rozwój partnerstw i europejskich programów wymiany studenckiej  
- Promocja przedsiębiorczości i wspieranie studentów chcących założyć własny biznes 

 
Dla stowarzyszeń przedsiębiorców oraz innych organizacji pośredniczących: 

- Promocja partnerstwa szkół i przedsiębiorstw 
- Wspieranie studentów pragnących odbyć staż 
- Ułatwianie współpracy między sektorem publicznym i prywatnym w tworzeniu programów 
- Tworzenie programów mentorskich 

 
Przedstawione powyżej programy ALICE przeznaczone są do wdrożenia, jednak w żadnym wypadku 
nie są one sztywne. Muszą być częścią stałych zmian, ulepszeń i rozwoju. Dzięki tym narzędziom 
i rekomendacjom projekt ALICE ma pewność, że w Europie mogą być kształceni i szkoleni doskonali, 
uznani na arenie międzynarodowej specjaliści, którzy są w stanie wzbogacić i promować europejską 
tożsamość kulturową. Ponieważ Europa jest już powszechnie znana ze swojego potencjału 
kreatywnego, inwestowanie w talent to inwestowanie w istniejącą przewagę konkurencyjną, która 
pomoże europejskiej animacji rozwijać się i jaśnieć pełnią blasku.   
  



 

37 

WNIOSKI  

Jako, że faza badawcza projektu ALICE dobiega końca, partnerzy projektu przygotowują się teraz do 
kolejnego etapu swojej działalności: rozpowszechniania informacji i wdrażania regionalnych planów 
działania. Aby podnieść świadomość na temat projektu i zaprezentować jego wyniki, partnerzy 
zorganizowali 17 czerwca 2021 specjalne wydarzenie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 
MIFA w Annecy. Wydarzenie obejmowało ekskluzywny wywiad z panią Lucią Recalde, kierownikiem 
jednostki zarządzającej programem Creative Europe Media. Dzięki tej rozmowie stało się jasne, jak 
ważny jest projekt ALICE dla aktualnych priorytetów twórczych w Europie. Cele ALICE są nie tylko 
zgodne z celami nowego programu Media, ale proponowane przez projekt rozwiązania dla różnych 
wyzwań w przemyśle uzupełniają także kierunek i działania, które program Creative Europe 
zaplanował na lata 2021-2027.   

Dostęp do finansów, talentów, umiejętności oraz podnoszenie globalnej konkurencyjności sektora 
były w ostatnich latach priorytetowymi obszarami, na których skupiał się program Creative Europe. 
W ramach nowego planu, większy niż kiedykolwiek nacisk kładzie się na współpracę ponadnarodową, 
zarówno w ramach łańcucha wartości jak i pomiędzy krajami, ponieważ nowy program Media ogłasza 
zaproszenie do europejskiego współrozwoju (patrz rozdział 3) koncentrując się na tworzeniu treści 
ponadnarodowych, pani Recalde uznała Marketing Białego Królika za dokładnie ten rodzaj działań, 
który Europa chce wspierać. Zachęcając do tworzenia partnerstw na jak najwcześniejszym etapie, 
nowy program finansowania ALICE przyczyni się do budowania silnych koprodukcji z potencjałem 
docierania do odbiorców w Europie i poza nią. 

W ciągu ostatnich kilku lat program Creative Europe odnosił spore sukcesy we wdrażaniu programów 
szkoleniowych w całej Europie i nadal będzie to robić, jednak od tej pory będzie się on odnosił do  
„rozwijania umiejętności” aby lepiej dopasować się do rzeczywistości szybko rozwijającej się 
gospodarki. Jednym z głównych priorytetów jest otwarcie się branży audiowizualnej na młode 
talenty, co właśnie zamierzają zrobić Partnerzy Projektu ALICE poprzez tworzenie programów 
edukacyjnych, aby przygotować gotowych do wejścia na rynek profesjonalistów dla sektora animacji. 

Chociaż rosnąca fragmentacja branży audiowizualnej i znaczenie platform streamingowych miały 
miejsce przed epoką COVID, pandemia przyspieszyła te zmiany w branży, powodując 
długoterminowe skutki i większą niestabilność w całym europejskim przemyśle.  W odpowiedzi na 
kryzys zdrowotny program Creative Europe pomógł branży odzyskać siły poprzez błyskawiczne 
przywracanie płynności systemowi i małym oraz średnim przedsiębiorstwom, ale jego 
długoterminową misją jest wspieranie rozwoju i transformacji branży. W tym samym duchu, projektu 
ALICE oraz przy zwiększonym budżecie, nowych dotacjach i inwestycjach, Europa planuje towarzyszyć 
branży audiowizualnej w odbywającej się właśnie głębokiej przemianie, sprawiając jednocześnie, że 
jej podmioty połączą się ze sobą i ze swymi odbiorcami.  

Program Media na lata 2021-2027 odpowiada na wiele pozostałych wyzwań. Aby utrzymać 
konkurencyjność i zrównoważony rozwój, branża audiowizualna musi wziąć większą 
odpowiedzialność za środowisko, stać się bardziej cyfrowa, bardziej inkluzyjna, i musi lepiej 
dostosować się do nowych modeli dystrybucji. Poprzez swoje inwestycje, Creative Europe zachęci 
całą branżę do refleksji nad redukcją emisji CO2, wesprze kreatywne i cyfrowe innowacje, jak również 
wypromuje różnorodność. Znajdując się w miejscu, gdzie spotykają się technologia i kreatywność, 
sektor animacji ma wyjątkowo korzystną lokalizację do wykorzystania nowych możliwości 
finansowania, oferowanych przez plan. 

W każdym wypadku, te główne wyzwania można podjąć tylko wspólnie. Dzięki rozwiązaniom 
i zaleceniom projektu ALICE mamy nadzieję zaszczepić wolę zmian i stworzyć warunki sprzyjające 
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większej współpracy, przekształcając animację europejską w jeden zjednoczony przemysł, który 
rozwija się gospodarczo i twórczo na poziomie globalnym. 
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ZAŁĄCZNIKI  

1. METODOLOGIA MAPOWANIA ALICE – RAMY WDROŻENIA 
2. INTELIGENTNY KATALOG ALICE 
3. WDROŻENIE PROGRAMU FINANSOWANIA „BIAŁY KRÓLIK MARKETINGOWY” 

EUROPEJSKA UMOWA RAMOWA 
4. STUDIA PRZYPADKÓW ALICE 
5. SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY EDUKACJI ALICE DLA TECHNIKÓW ANIMACJI I MENEDŻERÓW 

ANIMACJI 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 

Inteligentny katalog Alice 
 

 
  Nazwisko i nazwa prawna studia animacji 

 

Data powstania studia 
 

Liczba produkcji w toku w ostatnim roku 
 

Liczba przepracowanych 

dni/osobę 

 

Typowe rodzaje produkcji 
Film akcji 

 
TV 

 
Serial 

 
Krótko

metraż

owy 
 

Rozryw

kowy 
 

Adres pocztowy Telefon 

Ulica Miasto 

Kod Kraj 

Osoby do kontaktu Nazwiska Imiona Adresy e-mail 

Dział sprzedaży 
   

Dział kadr 
   

Kierownictwo artystyczne 
   



 

 
 

Kompetencje - 2D  
 

2D Preprodukcja 

Ta
k 

N
ie

 

Za
in

te
re

so
w

an
y Jeśli tak, wymień produkcję, w której wykorzystałeś tę umiejętność 

Zbiór wytycznych dotyczący warstwy 
graficznej 

 
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Sztuka koncepcyjna  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Scenariusz  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Scenopis rysunkowy  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Arkusz postaci  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Produkcja 2D 

Ta
k 

N
ie

 

Za
in

te
re

so
w

an
y Jeśli tak, wymień produkcję, w której wykorzystałeś tę umiejętność 

Artysta malujący tła (raytracing/kolorowanie)  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Produkcja w technice animacji wycinankowej  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Tworzenie kości połączonych w łańcuchy 
kinematyczne dla postaci 2D 

 
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Tworzenie kości połączonych w łańcuchy 
kinematyczne dla rekwizytów 2D 

 
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Kadry i pozy postaci 2D  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Łączenie warstw obrazu (compositing)  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Postprodukcja 2D 

Ta
k 

N
ie

 

Za
in

te
re

so
w

an
y Jeśli tak, wymień produkcję, w której wykorzystałeś tę umiejętność 

Dźwięk  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Muzyka  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Dubbing  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Montaż  
 

 
 

 
 

Tytuł oryginalny 

Odnośnik 



 

 
 

Kompetencje - 3D  

 

 

 

 

 

 

 

Pre-produkcja 3D 

T
a
k
 

N
ie

 

Z
a
in
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w
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n
y
 

Jeśli tak, wymień produkcję, w której wykorzystałeś tę 

umiejętność 

Zbiór wytycznych dotyczący warstwy 

graficznej 

 
 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Sztuka koncepcyjna 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Scenariusz 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Scenopis rysunkowy 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Arkusz postaci 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Produkcja 3D 

T
a
k
 

N
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Z
a
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w

a
n
y
 

Jeśli tak, wymień produkcję, w której wykorzystałeś tę 

umiejętność 

Modelowanie scenografii 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Tekstury scenografii 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Cieniowanie scenografii 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Matte painting 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Modelowanie postaci 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Tekstura postaci 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Cieniowanie postaci 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Modelowanie rekwizytów 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tekstura rekwizytu 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Cieniowanie rekwizytu 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Tworzenie kości połączonych w 

łańcuchy kinematyczne dla rekwizytów 

3D 

 
 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Tworzenie kości połączonych w 

łańcuchy kinematyczne dla postaci 3D 

 
 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Kadry 3D 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Wstępna wizualizacja 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Animacja 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Oświetlenie 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Łączenie warstw obrazu 

(compositing) 

 
 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Renderowanie 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Postprodukcja 3D 

T
a
k
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ie

 

Z
a
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w
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n
y
 

Jeśli tak, wymień produkcję, w której wykorzystałeś tę 

umiejętność 

Dźwięk 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Muzyka 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Dubbing 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Montaż 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 

Korekcja koloru 
 

 
 

 
 

 
Tytuł oryginalny 

Odnośnik 



Oprogramowanie 2D 
T
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k
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ie

 

Z
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Toonboom Storyboard Pro 
 

 
 

 
 

 

Toonboom Harmony 
 

 
 

 
 

 

Animate (Flash) 
 

 
 

 
 

 

TVPaint 
 

 
 

 
 

 

Procreate 
 

 
 

 
 

 

After Effects 
 

 
 

 
 

 

OpentoonZ 
 

 
 

 
 

 

Moho 
 

 
 

 
 

 

Adobe Suite 
 

 
 

 
 

 

Krita 
 

 
 

 
 

 

 

Oprogramowanie 3D 
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k
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Autodesk Maya 
 

 
 

 
 

 

Blender 
 

 
 

 
 

 

Studio Max 
 

 
 

 
 

 

Modo 
 

 
 

 
 

 

Unreal Engine 
 

 
 

 
 

 

Unity 
 

 
 

 
 

 

Nuke 
 

 
 

 
 

 

Zbrush 
 

 
 

 
 

 

Substance 
 

 
 

 
 

 

 
Oprogramowanie do 

renderowania 
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k
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Arnold 
 

 
 

 
 

 

Mari 
 

 
 

 
 

 

Redshift 
 

 
 

 
 

 

 

Oprogramowanie do 
zasobów / dla 
kierownika produkcji 

T
a
k
 

N
ie

 

Z
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so
w
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n
y
 

Shotgun 
 

 
 

 
 

 

Producer 
 

 
 

 
 

 

Kitsu 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obsługiwane narzędzia  
 

 

 

 

Dodatkowe umiejętności i narzędzia 
Wypisz umiejętności i/lub narzędzia, które nie znalazły się w kwestionariuszu, podaj nazwę produkcji, w których je 

wykorzystałeś. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK nr. 3  REALIZACJA PROGRAMU FINANSOWANIA „BIAŁY KRÓLIK MARKETINGU” 
(WHITE MARKETING RABBIT) 

 
EUROPEJSKA UMOWA RAMOWA  

Zainicjowana w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla projektu „Liga Animacji dla 
poprawy współpracy w Europie” (A.L.I.C.E.) 

 
 
 
 
 

Niniejsza umowa ramowa, zawarta przez dwa terytoria europejskie, reguluje zasady działania „Białego 
Królika”. W szczególności dotyczy kwot inwestowanych przez każde terytorium, jak również zasady 
i warunki ogłaszania i wyboru projektów.  
 
Niniejsza umowa zawiera (jako załącznik 3) wzór umowy, która ma być zawarta między dwoma 
terytoriami i producentem wybranego projektu.   
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Decyzja nr xxxx z dnia xxxx 2021 r. 

[lub odniesienia do Stowarzyszenia - lub inne]. 
 

 
 
 
 

 
 
 

EUROPEJSKA UMOWA O WSPÓŁPRACY MIĘDZYTERYTORIALNEJ 
  

KRAINY CZARÓW 
 
 
POMIĘDZY STRONAMI : 
 
[                                ] 
 
Zwany dalej „Terytorium 1”.  
 
[                                ] 
 
Zwany dalej „Terytorium 2”. 
 
Terytoria 1 i 2 są dalej określane jako „Strony”. 
 
 
 
UPRZEDNIO PODAJE SIĘ, CO NASTĘPUJE : 
 
Niniejsza umowa o współpracy („Umowa o współpracy”) jest jednym z rezultatów inicjatyw i działań Programu 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG), a w szczególności prac w ramach projektu współpracy 

międzyregionalnej pod nazwą „Liga Animacji na rzecz poprawy współpracy w Europie” (A.L.I.C.E.) - 
https://interregeurope.eu/alice.  
 
Celem A.L.I.C.E., na polu rozwoju i produkcji programów animowanych, jest wzmocnienie europejskiej 

współpracy pomiędzy uczestniczącymi organizacjami poprzez wymianę dobrych praktyk prowadzącą do 

stworzenia planu działania: Krainy Czarów.   
 
Odnośniki do dokumentów źródłowych (INTERREG - A.L.I.C.E.) :  
 
Uznając za pożądane ustanowienie ram dla ich inwestycji w opracowanie i produkcję utworów animowanych, 

a w szczególności dla ich europejskich koprodukcji.  
 
Mając świadomość wkładu, jaki wysokiej jakości koprodukcje mogą wnieść w rozwój przemysłu filmowego oraz 

w zwiększenie wymiany gospodarczej i kulturalnej na każdym z terytoriów.  
 
Uznając, że projekt A.L.I.C.E.-Kraina Czarów, przyczynia się do promowania współpracy kulturalnej 

i gospodarczej, co z kolei może jedynie przyczynić się do wzmocnienia stosunków między terytoriami 

europejskimi.  
 

https://interregeurope.eu/alice
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Mając pełną świadomość ogólnych zasad działania międzyterytorialnego mechanizmu europejskiej Krainy Czarów, 

Strony uzgodniły, co następuje: 
 
UZGADNIA SIĘ, CO NASTĘPUJE:  
 
PARAGRAF WPROWADZAJĄCY: DEFINICJE  
 
Poniższe terminy mają następujące definicje: 
 
„Beneficjent(ci)” to producent(ci) Utworu(ów), mający siedzibę na jednym z Terytoriów lub przynajmniej w kraju 

obejmującym to terytorium - pod warunkiem, że posiada on status producenta oddelegowanego.   
 
„Dzieło(a)” lub „Projekt(y)” oznacza :  
- Filmy animowane   
- Animowane utwory telewizyjne: pojedyncze lub seriale 
- Animowane utwory audiowizualne: pojedyncze lub seriale przeznaczone do celów początkowej eksploatacji 

w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie („SMAD”).  
 
„Pakiet prezentacji marketingowej”: plik z prezentacją artystyczną Projektu(ów) zawierający niezbędne elementy 

wymagane do uzyskania zobowiązania partnera finansowego (kanału, dystrybutora, itd.) do udziału w tworzeniu 

Projektu.  
 
„Studio(a)” oznacza spółki, których głównym celem działalności jest opracowywanie i produkcja utworów 

animowanych, a których siedziba lub jeden z oddziałów znajduje się na jednym z Terytoriów uczestniczących 

w Programie i które uzyskały Znak Krainy Czarów. 
 
„Terytorium(-a)” oznacza instytucje lub organy publiczne odpowiedzialne za wspieranie produkcji audiowizualnej 

w państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej lub w jednostce (regionie, departamencie, mieście lub 

prowincji...) należącej do państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.  
 
 
PARAGRAF 1 - MECHANIZM MARKETINGU BIAŁEGO KRÓLIKA 
  
1.1 Nabór projektów w ramach Mechanizmu Marketing Białego Królika  
 
Terytoria ogłoszą zaproszenie do składania projektów w ramach ustalonego harmonogramu, aby umożliwić 

Beneficjentom złożenie wniosku poprzez przesłanie swojego projektu,  
 
Beneficjenci, którzy chcą skorzystać z częściowej pomocy finansowej w postaci „Pakietu prezentacji 
marketingowej” ich dzieła, będą musieli złożyć plik zawierający następujące informacje  
 

- Charakter projektu: miejsce pierwszego potencjalnego rozpowszechnienia 
 

- Elementy artystyczne:  
Wszystkie użyteczne informacje dotyczące zespołu artystycznego (nazwiska, biografie itp.) 
List intencyjny  
Cele marketingowe 
Streszczenie na {5/20} stron zawierający szkice graficzne głównych postaci i świata przedstawionego  

 
- Elementy finansowe: „Budżet” pakietu prezentacji marketingowej (szczegółowy) i zestawienie 

planowanych wydatków każdego Terytorium, przy czym precyzuje się, że wydatki te na dwóch 

Terytoriach muszą wynosić co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) wspomnianego Budżetu, przy czym 

za Budżet na potrzeby niniejszego zestawienia uważa się Budżet z wyłączeniem praw do adaptacji.  
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- Tożsamość dwóch Studiów, z których każde jest obecne na Terytorium oznaczonym Znakiem Krainy 

Czarów, które będą musiały podpisać wniosek inwestycyjny.  
 
Zaproszenie do składania projektów będzie otwarte przez okres : [ ], zgodnie z następującym harmonogramem: 

[ZWIĄZANY Z FESTIWALEM/WYDARZENIEM, KTÓRE DOPIERO ZOSTANIE OKREŚLONE]. 
 
Zostanie to podane do wiadomości Beneficjentów w następujący sposób: [ ] 
 
Terytoria pragną również wskazać na następujące warunki szczególne: [ ] 
 
Celem jest wsparcie Beneficjentów podczas tworzenia pakietu prezentacji marketingowej, tak aby byli go w stanie 

sfinalizować i przedstawić potencjalnym partnerom finansowym w celu ułatwienia koprodukcji.  
 
1.2 Komisja selekcyjna dzieł Krainy Czarów  
 
Po ogłoszeniu naboru projektów, Terytoria powołają „Komisję selekcyjną” do wyboru Dzieł, która będzie składać 

się z 5 (pięciu) członków, na następujących zasadach:  
 
- 2 członków z Terytorium 1 
- 2 członków z Terytorium 2 
- 1 Przewodniczący Komisji z trzeciego terytorium zaproponowanego przez A.L.I.C.E. 
 
Komisja selekcyjna wybierze co najmniej 2 (dwa)/[X] Projekty pakietu prezentacji marketingowej (po jednym 
z każdego Terytorium), według następujących kryteriów:  
 
a) Kryterium zgodności z Regulaminem ogólnym/pakietu prezentacji marketingowej  
 
b) Kryterium artystyczne: test kulturowy: Projekt musi spełniać co najmniej 5 z 10 poniższych kryteriów:   
  

- Projekt dotyczy głównie tematów społecznych związanych z aktualnymi aspektami kulturowymi, 
społecznymi lub politycznymi, mającymi znaczenie dla jednego lub drugiego Terytorium; 
 
- Reżyser i/lub scenarzysta ma miejsce zamieszkania w kraju jednego lub drugiego Terytorium; 
 
- Scenariusz jest adaptacją oryginalnego utworu literackiego, jest inspirowany innym dziełem uznanym 

kulturowo lub jest oryginalnym dziełem scenarzysty z jednego lub drugiego Terytorium; 
 
- Akcja scenariusza rozgrywa się głównie na jednym z Terytoriów;  
 
- Głównym tematem Projektu jest sztuka i/lub kilku artystów; 
 
- Projekt opowiada głównie o postaciach lub wydarzeniach historycznych; 
 
- Jeden aktor głosowy do głównej roli lub trzech z rolami drugoplanowymi urodzili się na jednym 

z Terytoriów;  
 
- Przynajmniej jedna z głównych postaci ma szczególny związek z jednym lub drugim Terytorium;  
 
- Oryginalny scenariusz jest napisany, a bohaterowie posługują się jednym z języków urzędowych lub 

narodowych jednego lub drugiego Terytorium;  
 
- Projekt przyczynia się do wzbogacenia dziedzictwa audiowizualnego jednego lub drugiego Terytoriów; 
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Wybór zostanie dokonany w następujących ramach czasowych [ ] („Okres”), który biegnie od Ogłoszenia 

o naborze projektów, a informacja o wynikach selekcji Projektów z Krainy Czarów zostanie podana do wiadomości 

wybranych Beneficjentów w formie pisemnego powiadomienia z obu Terytoriów. 
 
Komisja selekcyjna będzie musiała zachować pewną równowagę pomiędzy wybranymi Projektami, w odniesieniu 

do inwestycji przewidzianych przez każde Terytorium oraz wydatków przewidywanych na każdym z Terytoriów. 
 
Należy osiągnąć ogólną równowagę, zarówno pod względem wkładu artystycznego i technicznego, jak 

i finansowego: równowagę tę ocenia Komitet monitorujący.  
W celu dokonania tej oceny, na koniec każdego Okresu obowiązywania umowy, terytoria sporządzają 

podsumowanie wszystkich Inwestycji, które miały miejsce i tych, które dopiero nastąpią. 
 
Analiza bilansu ogólnego jest dokonywana w szczególności: 
 
- poprzez zliczenie inwestycji wspólnych dla obu terytoriów potwierdzonych w bieżącym Okresie, przy czym 
ustala się, że ocena tej liczby jest dokonywana w odniesieniu do ogólnej kwoty budżetów wspomnianych Dzieł 
- poprzez zliczenie oddzielnie inwestycji jednego Terytorium oraz inwestycji drugiego Terytorium w przypadku 
Dzieł powstałych w koprodukcji, bardziej ogólnie, pomiędzy tymi dwoma terytoriami. 
 
W przypadku wystąpienia nierównowagi, Terytoria przeanalizują sposoby przywrócenia równowagi i podejmą 

wszelkie środki, jakie uznają za konieczne w tym celu. 
 
1.3 Czas trwania Okresu selekcji - Czas trwania Umowy o współpracy  
 
„Okres Inwestycyjny” rozpoczyna się w dniu podpisania niniejszej umowy i trwa do momentu ogłoszenia wyników 

selekcji. (Okres Inwestycyjny nr nr 1)  
 
Strony mogą zdecydować o przedłużeniu Umowy za obopólną zgodą na jeden lub więcej nowych Okresów 

Inwestycyjnych (nr 2, nr 3 itd.).  
   
Strony postanawiają, że niniejsza Umowa będzie obowiązywać przez cały okres tworzenia i eksploatacji Utworów, 

do których powstania przyczyniły się Terytoria.   
 
14 Pula środków inwestycyjnych 
 
Dla Okresu Inwestycyjnego nr 1, biorąc pod uwagę Zasady ogólne mechanizmu Krainy Czarów, każda ze Stron 

zgadza się przeznaczyć następujące maksymalne budżety inwestycyjne na wybrane Dzieła z Krainy Czarów 
 
[                 ] : euro 
 
PARAGRAF 2 - INWESTYCJE I PARTNERZY  
 
2.1 Inwestycje Terytoriów  
 
W zależności od wybranych Dzieł z Krainy Czarów, Terytoria określą ostateczne kwoty, które zobowiążą się 

zainwestować w tworzenie odpowiednio każdego Dzieła. Kwota ta nie przekroczy puli środków określonych 

w punkcie 1.4 powyżej, ale nie będzie niższa niż jedna czwarta tej kwoty.  
 
Czterostronna globalna umowa produkcyjna („globalna umowa produkcyjna”) zostanie zawarta pomiędzy 

Terytoriami 1 i 2, Studiami i danym Beneficjentem w odniesieniu do każdego wybranego Dzieła na podstawie 

standardowego wzoru załączonego do niniejszego dokumentu (ZAŁĄCZNIK 3). Globalna umowa produkcyjna 
określa kwoty zainwestowane przez Terytoria 1 i 2 oraz procedury operacyjne, a także korzyści i rekompensaty 

przyznane Terytoriom.   
 
Jednakże Strony zgadzają się już teraz na następujące zasady i warunki:  
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- Mechanizm Białego Królika (tj. suma inwestycji obu Terytoriów) sfinansuje 50% (pięćdziesiąt procent) 

budżetu Pakietu prezentacji marketingowej. Pozostałe 50% zostanie sfinansowane przez Beneficjentów, 

samodzielnie lub w koprodukcji ze Studiami.   
 

- Inwestycja każdego Terytorium musi stanowić co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kosztów prac 

produkcji poniesionych na każdym z Terytoriów. 
 

- Terytoria zobowiązują się wnieść środki inwestycyjne w następujący sposób:  
 

(i) Dla projektów-seriali (telewizja lub na żądanie) oraz pojedynczych dzieł dla telewizji lub na żądanie:  
60% (sześćdziesiąt procent) po podpisaniu Globalnej Umowy Produkcyjnej i spełnieniu związanych 

z nią warunków zawieszających.    
40% po dostarczeniu Terytoriom umowy produkcyjnej (opatrzonej datą i podpisanej) z nadawcą lub 

platformą oferującą treści na żądanie. 
 

(ii) Dla Projektów filmowych i filmów krótkometrażowych:  
60% (sześćdziesiąt procent) po podpisaniu Globalnej Umowy Produkcyjnej i spełnieniu warunków 

zawieszających.    
40% po przedłożeniu Terytoriom listu intencyjnego (opatrzonego datą i podpisanego) od finansowej 

strony trzeciej (francuskiego lub międzynarodowego dystrybutora, przedsprzedaży audiowizualnej, 

itp.), innej niż producent lub niezależne studio animacji. 
 
2.2 Partnerzy Terytoriów 
 
W ramach inwestycji w Globalną umowę produkcyjna, Beneficjent sfinalizuje i przekaże Terytoriom wszystkie 

elementy tworzące Pakiet prezentacji marketingowej niezbędne do zakończenia prac nad utworem i wdrożenia go 

do produkcji:  
 

- Zbiór wytycznych dotyczący warstwy graficznej  
- Zbiór wytycznych dotyczący warstwy tekstualnej 
- Pilot Dzieła 
- Scenariusz Dzieła lub jego odcinka (w przypadku serialu) 
- Streszczenie odcinków (w przypadku serialu) 
- Nazwisko reżysera 
- Umowy twórców dotyczące ciągu praw  

 
zwanych dalej „Rezultatami”. 
 
Strony będą odpowiednio współwłaścicielami, w ramach globalnej umowy produkcyjnej, części praw materialnych 

i niematerialnych (w tym praw pochodnych, praw do kontynuacji, remake'ów, itp.) w miarę ich powstawania: 

pakietu prezentacji marketingowej, („Rezultaty”), następnie pliku Dzieła po jego ukończeniu, a to w granicach ich 

inwestycji w rozwój wyżej wymienionego Dzieła, związanych z jego Budżetem.   
 
Dzieło musi być prezentowane na wszystkich nośnikach i za pomocą wszystkich środków jako Projekt 

współtworzony przez Terytoria, z następującymi wzmiankami, które muszą pojawić się na wszystkich nośnikach 

marketingowych, sprzedażowych, prasowych oraz w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej:  
 
[Do określenia].  
 
PARAGRAF 3 - PRODUKCJA DZIEŁA Z KRAINY CZARÓW  
 
Po zakończeniu fazy opracowania Beneficjent: 
 

- Dostarczy dowód, że wydał przewidziane kwoty na Terytoriach (w postaci faktur lub rachunków) 
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- Zapewnił i pozyskał potwierdzenie finansowania Projektu, do wysokości: 

30% (trzydzieści procent) Budżetu Produkcji, dla filmów fabularnych i krótkometrażowych 
50% (pięćdziesiąt procent) Budżetu Produkcji, dla seriali animowanych i jednostek audiowizualnych 

 
Beneficjent przedłoży (może przedłożyć) Komisji selekcyjnej Projekt wraz z elementami przydatnymi do oceny 

procesu produkcji („Wezwanie do produkcji”):  
 

- Budżet Produkcji 
- Tożsamość i dowód zaangażowania Producenta będącego osobą trzecią, którego siedziba lub oddział 

znajduje się na drugim Terytorium 
- Plan finansowy 
- Elementy artystyczne (potwierdzenie castingu głosowego, jeśli jest potrzebny, autorzy, reżyser, ostateczne 

scenariusze, itd.) 
- Kopia co najmniej jednego umowy o finansowaniu (pierwsza emisja telewizyjna lub w dostępie na żądanie 

albo dystrybucja kinowa lub międzynarodowa w przypadku utworów kinematograficznych) 
- Zarejestrowanie projektu we francuskim rejestrze filmowym i audiowizualnym (RCA) (w przypadku 

projektów francuskich - przynajmniej w przypadku utworów filmowych lub seriali audiowizualnych 
o budżecie przekraczającym [ ] mln euro).  

 
Terytoria ocenią możliwość zainwestowania dodatkowej kwoty w produkcję dzieła.   
 
Uściśla się jednak, że Terytoria są automatycznie zobowiązane do zainwestowania w finansowanie produkcji 
dzieła, jeżeli spełnione są poniższe dwa warunki: 
 

- Jeżeli każde Terytorium otrzyma plik Wezwanie do produkcji w skojarzonym kalendarzu: Beneficjenci 

muszą złożyć plik dotyczący finansowania produkcji na obu Terytoriach w tym samym czasie.  
 

- Jeżeli minimum 75% (siedemdziesiąt pięć procent) produkcji „Obrazu” (liczone w osobodniach) zostanie 

zrealizowane przez Studia zaangażowane w fazę konfekcjonowania. W przypadku, gdy Beneficjenci 

zechcą współpracować z innymi studiami, które nie zostały wcześniej ogłoszone, a które znajdują się na 

tych samych terytoriach, w tej proporcji 75% lub więcej, zmiana taka będzie musiała być należycie 

uzasadniona (jakość usług, koszt produkcji i/lub przepływ pracy podczas produkcji), by utrzymać ducha 

współpracy pomiędzy dwoma terytoriami. 
 
Inwestycja ze strony Mechanizmu Białego Królika (tj. obu terytoriów) będzie stanowić minimum 25% 

(dwadzieścia pięć procent) całkowitej sumy budżetów planowanych wydatków produkcyjnych na każdym 

terytorium na produkcję utworu.  
 
Czterostronna globalna umowa koprodukcyjna („Globalna umowa koprodukcyjna”), oparta na standardowych 

umowach obu zainteresowanych terytoriów, zostanie zawarta pomiędzy Terytorium 1 i Terytorium 2, studiami 

i danym Beneficjentem w odniesieniu do każdego dzieła przeznaczonego do produkcji. Globalna umowa 

koprodukcyjna będzie określać kwoty zainwestowane przez Terytoria 1 i 2, procedury operacyjne oraz korzyści 

i partnerzy przyznani tym terytoriom.   
 
Na mocy globalnej umowy koprodukcyjnej, Strony stają się odpowiednio współwłaścicielami części praw 

materialnych i niematerialnych (w tym praw pochodnych, praw do kontynuacji, remake'u itp.) do dzieła, a także 

części dochodów wygenerowanych przez dzieło na całym świecie, bez ograniczeń czasowych, powyższe, 

w proporcjach odpowiadających ich inwestycjom w budżet produkcji tego dzieła. Podział ten obejmuje albo 

podział dochodów, albo podział geograficzny, albo kombinację obu formuł, biorąc pod uwagę różnice w wielkości 

rynków Terytoriów-sygnatariuszy. 
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PARAGRAF 4 - POSTANOWIENIA RÓŻNE - KOMUNIKACJA - KOMITET MONITORUJĄCY  
 
4.1. Komitet monitorujący 
 
Osoba odpowiedzialna na każdym terytorium będzie miała za zadanie monitorowanie warunków stosowania 

niniejszej Umowy, rozwiązywanie ewentualnych trudności i analizowanie pożądanych modyfikacji mając na 

uwadze rozwijanie współpracy kinematograficznej we wspólnym interesie obu Terytoriów. Spotkanie tych dwóch 

osób może być zwołane na wniosek jednej ze Stron. 
 
4.2. Nieprzenoszalność umowy  
 
Każdy z Terytoriów przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawa i obowiązki każdego z nich nie mogą być 

przeniesione, przypisane, zastawione lub obciążone w jakikolwiek sposób bez uprzedniej wyraźnej zgody drugiego 

Terytorium.   
 
4.3 Niezależność Terytoriów 
 
Każda ze Stron pozostaje niezależnym podmiotem prawnym, działającym we własnym imieniu i na własną 

odpowiedzialność. 
 
Umowa nie tworzy żadnego mandatu wspólnego interesu, nie ustanawia stowarzyszenia, spółki de facto lub spółki 

zarządzającej, ani umowy zatrudnienia indukowanego, nie tworzy też żadnego stosunku zależności pomiędzy 

Stronami ani dorozumianej umowy koprodukcyjnej pomiędzy Terytoriami. 
 
4.4. Niniejsza Umowa będzie utrzymywana w ścisłej tajemnicy do czasu podjęcia przez Terytoria decyzji 
o przekazaniu informacji w sposób, który zostanie wspólnie uzgodniony. W związku z tym żadna ze Stron nie 

może ujawnić istnienia i/lub treści niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody drugiej 

Strony. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za przestrzeganie obowiązku zachowania poufności przez swoich 

pracowników i/lub agentów. 
 
 
4.5. Rozwiązanie  
 
W przypadku niewykonania przez którąkolwiek ze Stron swoich zobowiązań, po tym, jak formalne wezwanie 

pozostało bez efektu przez trzydzieści (30) dni od chwili jego przedstawienia, druga Strona ma prawo uznać 

niniejszą umowę za rozwiązaną z mocy prawa ze szkodą dla Strony naruszającej umowę, która podlega wszelkim 

odszkodowaniom.  
 
PARAGRAF 5 - JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE 
 
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo kraju, do którego przynależy Terytorium, a w którym mieszka 

Beneficjent. 
 
W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z interpretacją lub 

wykonaniem niniejszej umowy zostaną przekazane do rozstrzygnięcia właściwym sądom kraju, do którego 

przynależy Terytorium, a w którym mieszka Beneficjent. 
 
PARAGRAF 6 - PODPIS ELEKTRONICZNY  
 
Zgodnie z ustawą nr 2000-230 z dnia 13 marca 2000 r. dostosowującą prawo dowodowe do technologii 

informacyjnych i odnoszącą się do podpisów elektronicznych oraz dekretem 2017-1416 z dnia 28 września 2017 r. 

odnoszącym się do podpisów elektronicznych, Strony w sposób jednoznaczny zgadzają się, że niniejsza umowa 

może zostać zawarta w formie elektronicznej. Wyrażają zgodę na zastosowanie procesu tzw. „zaawansowanego” 

podpisu elektronicznego zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., za pomocą 
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jednorazowego certyfikatu elektronicznego i stanowiącego wiarygodny proces identyfikacji gwarantujący jego 

powiązanie z aktem, do którego jest dołączony, w rozumieniu art. 1367 Kodeksu cywilnego. 
 
Strony oświadczają, że niniejsze pismo stanowi oryginał dokumentu oraz że będzie ono przez nie sporządzone 

i przechowywane w warunkach umożliwiających właściwą identyfikację osób podpisujących i gwarantujących jego 

integralność. Strony w sposób jednoznaczny zobowiązują się, że nie będą kwestionować ważności, 

dopuszczalności, wykonalności ani wartości dowodowej dokumentu na podstawie jego podpisu elektronicznego.     
 
W związku z tym niniejsza umowa podpisana elektronicznie przez Strony stanowi dowód istnienia wspomnianej 

umowy i jej treści, tożsamości sygnatariuszy oraz ich zgody na wynikające z niej obowiązki i konsekwencje faktów 

i praw wynikających z niniejszej umowy. 
 
Zawarto 
 
 w dniu [ ], w [ ] w 2 egzemplarzach 
 
 
 
 
 
Podpisy: 
 
Terytorium 1 Terytorium 2 
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ZAŁĄCZNIK 1 
 
 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 
MIĘDZYTERYTORIALNEGO I EUROPEJSKIEGO MECHANIZMU 

 
KRAINY CZARÓW 

 
 
Niniejsze zasady ogólne (zwane dalej „zasadami ogólnymi”) zostały zgłoszone Komisji Europejskiej. 
 
Są one dostępne na stronie internetowej:   
 
Niniejsze Zasady ogólne oraz pomoc, którą regulują, stanowią część postanowień [ ] (zwane dalej „INTERREG 

EUROPE”). 
 
  
2 Cele i krótki opis mechanizmu „KRAINA CZARÓW”    
 
Celem mechanizmu „KRAINA CZARÓW”, jest promowanie i zwielokrotnianie wspólnych opracowań 

i koprodukcji utworów animowanych łączących różne terytoria Europy, tak aby Europa stała się konkurencyjna 

w tej dziedzinie w obliczu konkurencji amerykańskiej i azjatyckiej.  
 
Celem jest zachęcanie i ułatwianie wspólnych opracowań i koprodukcji między Studiami i Beneficjentami 

z różnych Terytoriów europejskich. Mechanizm opiera się na dwóch etapach założycielskich: 
 

- Liga Animacji na rzecz poprawy współpracy w Europie (A.L.I.C.E.) utworzy i będzie redagować 

„Inteligentny katalog A.L.I.C.E.” dający możliwość zainteresowanym Terytoriom ubiegania się 

o członkostwo, uzyskania znaku Krainy Czarów oraz znalezienia się na liście Terytoriów zaangażowanych 

w mechanizm Krainy Czarów, jak również możliwość wymienienia Studiów obecnych na tych 

Terytoriach; 
- Producenci dzieł, obecni na Terytoriach, będą mogli starać się o inwestycję ze strony Terytoriów, 

w ramach „Mechanizmu Marketingowego Białego Królika”, opisanego bardziej szczegółowo poniżej.    
 
 3 Kroki:  
 

- Znak Kraina Czarów i inteligentny katalog A.L.I.C.E.  
 

- Biały Królik Marketingowy 
 

- Udział finansowy w koprodukcji Dzieła z Krainy Czarów  
 
3  Znak Krainy Czarów i inteligentny katalog A.L.I.C.E. 
 
Liga Animacji na rzecz poprawy współpracy w Europie (A.L.I.C.E.) stworzy i opublikuje dedykowaną stronę 

internetową („Strona Krainy Czarów”), przeznaczoną dla Terytoriów, Studiów i Beneficjentów z interfejsem oraz 

informacją i elementami niezbędnymi dla Terytoriów do uzyskania Znaku Krainy Czarów („Znak Krainy 

Czarów”).  
 
Warunki uzyskania Znaku Krainy Czarów:  
 
Każde Terytorium będzie gorąco zachęcane do otwarcia wniosku o przyznanie Znaku Krainy Czarów, co polega na 
złożeniu kwestionariusza celem zebrania pewnych istotnych informacji o Terytorium, w tym:  
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- katalog ośrodków animacji na danym Terytorium 
- pełna lista Studiów działających na danym Terytorium 

 
 
Następnie Terytorium będzie musiało zachęcić Studia działające na tym Terytorium do wypełnienia szczegółowego 

formularza, którego celem będzie poinformowanie Strony Krainy Czarów o możliwościach i środkach, jakimi te 
Studia dysponują.  
 
Wszystkie studia umieszczone na liście utworzą „Inteligentny katalog A.L.I.C.E.” 
 
Znak zostanie przyznany Terytorium, gdy formularze zostaną wypełnione (100% - 80% ? lub co najmniej X 
Studiów na liście ? Kto będzie weryfikował? Jak zostanie potwierdzone przyznanie Znaku Terytorium? wzmianka 
na stronie Kraina Czarów, list?) 
 
Prawa i korzyści wynikające z posiadania Znaku Krainy Czarów:  
 

- Uczestnictwo w etapie 2 
- Komunikacja 
- Logo   
- Inne 
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ZAŁĄCZNIK 2: 
 

HARMONOGRAM MONITOROWANIA 
(Do uzupełnienia dla następujących okresów poprzez dodanie harmonogramu) 

 
 
Okres inwestycyjny nr 1 
 
 
 
Wybrane projekty 
 
 
 
 
Zainwestowane kwoty 
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ZAŁĄCZNIK 3 
 

STANDARDOWY FORMULARZ GLOBALNEGO KONTRAKTU NA ROZWÓJ ARTYSTYCZNY 

I MARKETINGOWY 
 

 
 
 

GLOBALNY KONTRAKT NA ROZWÓJ ARTYSTYCZNY I MARKETINGOWY 
ORAZ KONTRAKT MARKETINGOWY 

W RAMACH ZASAD 
KRAINY CZARÓW 

ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI EUROPEJSKIEGO PLANU INTERREG A.L.I.C.E. 
 
 
Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) jest częścią międzyterytorialnego i europejskiego mechanizmu wsparcia 

zatytułowanego „Kraina Czarów” i ma na celu uregulowanie kwestii przyznania Producentowi inwestycji przez 
Terytoria oraz kwestii odpowiednich zobowiązań każdej ze Stron dotyczących Dzieła.  
 
Umowa składa się z Warunków szczególnych, Warunków ogólnych oraz załączników, co wszystko razem stanowi 

jej integralną część. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 
 
 

 

 

1 - STRONY  
[  ] 
 

zwana dalej „ Terytorium 1  » 
 

Z JEDNEJ STRONY 
ORAZ 
 

[  ] 
 
zwana dalej „Terytorium 2  » 

Z DRUGIEJ STRONY  
 
ORAZ 
 
NAZWA SPÓŁKI - RODZAJ SPÓŁKI - o kapitale w wysokości XXX euro, zarejestrowanej w Rejestrze 

Handlowym XXX, pod numerem XXX, której adres siedziby to ulica XXX - XXX, w państwie, do którego należy 

Terytorium [1 LUB 2], reprezentowanej przez : Pana / Panią XXX, jako jego [___] 
Zwanym dalej „Producentem”, 

 
Z TRZECIEJ STRONY 

ORAZ 
 
NAZWA SPÓŁKI - RODZAJ SPÓŁKI - której kapitał wynosi XXX euro, zarejestrowana w Rejestrze 

Handlowym XXX, pod numerem XXX, której adres siedziby to XXX - XXX ulica, reprezentowana przez : Pana / 
Panią XXX, jako jej [___] 
Zwaną dalej „Studiem” 

Z CZWARTEJ STRONY 
Terytoria, Beneficjent i Studio są dalej określane jako Strona lub, zbiorowo, jako Strony. 
 
PARAGRAF 2 - DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA DZIEŁA  
 
Istotne i determinujące cechy Dzieła są jak następuje:  
 
TYTUŁ (roboczy lub ostateczny): XXX 
RODZAJ DZIEŁA: 
☐ UTWÓR KINEMATOGRAFICZNY ☐ SERIAL NA ŻĄDANIE ☐ POJEDYNCZY FILM NA ŻĄDANIE 
☐ SERIAL AUDIOWIZUALNY ☐ POJEDYNCZY OBRAZ AUDIOWIZUALNY 
 

GATUNEK:  ☒ ANIMACJA  
GŁÓWNI AUTORZY (scenariusz, zbiór wytycznych, itp.*): XXX 
*wskazać autorów graficznych dla utworów animowanych 
PRZEWIDYWANY BUDŻET PAKIETU PREZENTACJI MARKETINGOWEJ 
Całkowita kwota (euro przed opodatkowaniem) : XXX 
W tym wydatki Terytorium 1 (euro przed opodatkowaniem): XXX 
W tym wydatki Terytorium 2 (euro przed opodatkowaniem): XXX 

JĘZYK WERSJI ORYGINALNEJ: 
KWOTA WKŁADU W OPRACOWANIE 
Kwota inwestycji Terytorium 1 (euro {HT}): XXX                           
Kwota inwestycji Terytorium 2 (euro {HT}): XXX  
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PARAGRAF 3 – RAMY KONTRAKTU  
 
A.L.I.C.E., w dziedzinie opracowywania i produkcji programów animowanych, ma na celu wzmocnienie 

współpracy międzyterytorialnej pomiędzy uczestniczącymi organizacjami poprzez wymianę dobrych praktyk 

prowadzącą do planu działania: Krainy Czarów.   
 
Odnośniki do dokumentów źródłowych (INTERREG - A.L.I.C.E.) :  
 
Producent zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków (zwanych dalej „Regulaminem”), których 

znajomość poświadcza i które w sposób jednoznaczny deklaruje, że akceptuje                       
 
PARAGRAF 4 - WARUNEK ZAWIESZAJĄCY 
 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Producent przedłoży Komisji selekcyjnej 

utworzonej przez oba terytoria następujące elementy potwierdzające, że Producent posiada prawa do Dzieła i że ma 

status producenta oddelegowanego (zwane dalej „Warunkiem zawieszającym”):  
 

- Umowy potwierdzające ciąg praw (umowy opcji i/lub umowy o przeniesienie praw autorskich i/lub praw 

do adaptacji, umowy koprodukcji, itp.), które są załączone do niniejszego dokumentu (Załącznik 3);  
- Zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące potwierdzające, że producent nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne i podatków oraz oficjalny dokument potwierdzający prawne istnienie spółki 

produkcyjnej - wyciąg {Kbis} nie starszy niż 3 miesiące;  
 
PARAGRAF 5 - INWESTYCJE TERYTORIÓW 
 
5.1 - MECHANIZM MARKETINGOWY BIAŁEGO KRÓLIKA: KWOTA I WARUNKI INWESTYCJI 
 
Producent przedłożył Komisji selekcyjnej Terytoriów „Dokumentację zgłoszeniową” Dzieła w ramach 

„Mechanizmu marketingowego Białego Królika” celem uzyskania Dofinansowania, które umożliwi mu 

sfinansowanie „Pakietu prezentacji marketingowej” oraz pozyskanie zobowiązania od partnera finansowego 

(nadawcy, dystrybutora itp.).  
 
Praca otrzymała pozytywną opinię Komisji selekcyjnej z dnia XXX w sprawie przyznania zryczałtowanej kwoty 

w wysokości XXXXX euro bez podatku (XXXX euro bez podatku) (zwanej dalej „Inwestycją”), przy czym budżet 

przedstawiony w Załączniku 2 został do tej pory ustalony na kwotę XXX euro bez podatku (XXX euro bez 
podatku). 
 
Inwestycja stanowi [ ] % Budżetu. 
 
z zastrzeżeniem zniesienia Warunku zawieszającego, o czym zadecydują Terytoria (kto? Komisja selekcyjna?) na 

podstawie informacji dostarczonych przez Producenta, oraz zobowiązań Producenta, o których mowa w niniejszym 

dokumencie, Terytoria zobowiązują się do udziału w finansowaniu opracowania Dzieła oraz do zapłaty 

Producentowi kwoty Inwestycji zgodnie z następującymi terminami płatności: 
 

(i) Pierwsza Płatność:  
Każde Terytorium zobowiązuje się zapłacić 60% (sześćdziesiąt procent) kwoty, do której się zobowiązało 

po zawarciu niniejszej Umowy i spełnieniu Warunków zawieszających.   
 

(ii) Druga Płatność:  
[Filmy]  
Pozostałe 40% po dostarczeniu Terytoriom zobowiązania (opatrzonego datą i podpisanego) od finansowej 

strony trzeciej (francuskiego lub międzynarodowego dystrybutora, przedsprzedaży audiowizualnej itp.) 

innej niż niezależny producent lub studio animacji. 
[Pojedyncze filmy lub seriale telewizyjne lub na żądanie].   
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Pozostałe 40% po przedstawieniu Terytoriom umowy produkcyjnej (opatrzonej datą i podpisanej) 

z nadawcą lub platformą dostarczającą treści na żądanie. 
 

Określa się, że druga płatność jest uzależniona od otrzymania dowodu poniesienia wydatków na kwotę 

odpowiadającą warunkom terytorialności wskazanym poniżej oraz bilansu potwierdzonego przez 

księgowego.    
 

W szczególności, poniżej wymienione uznaje się za dokumenty potwierdzające:: 
- umowy o przeniesieniu praw autorskich, informacje o prawach autorskich;  
- umowy lub faktury dotyczące osób trzecich zaangażowanych w artystyczne lub techniczne 

opracowanie Dzieła. 
 
Każda płatność będzie uzależniona od uprzedniego wezwania do zapłaty wystosowanego przez Producenta 

do każdego z Terytoriów. 
 

[Wspomnieć o podatku VAT, jeśli ma on zastosowanie zgodnie z międzyterytorialnymi umowami 

podatkowymi]. 
 
5.2 - WYKORZYSTANIE INWESTYCJI 
 
5.2.1 Opracowanie dzieła i Rezultatów: „Pakiet prezentacji marketingowej” 
 
Przyznana Inwestycja zostanie wykorzystana wyłącznie w celu sfinansowania połowy wydatków na Pakiet 

prezentacji marketingowej, który będzie zawierał następujące elementy  
 

- Zbiór wytycznych dotyczący warstwy graficznej  
- Zbiór wytycznych dotyczący warstwy tekstualnej 
- Pilot Dzieła 
- Scenariusz utworu lub jednego odcinka (w przypadku serialu) 
- Streszczenie pozostałych odcinków (w przypadku serialu) 
- Nazwisko reżysera 
- Umowy twórców dotyczące ciągu praw  

 
 Strony ustaliły następujący harmonogram prac nad utworem:  
[ ] 
 
5.2.2 Zaangażowanie terytorialne 
 
Inwestycja przyznana przez każde z Terytoriów stanowić będzie co najmniej 50% „Wydatków na pakiet 

prezentacji marketingowej” poniesionych na każdym z Terytoriów. 
 
Przez Wydatki na pakiet prezentacji marketingowej należy rozumieć: 

- Koszty poniesione w związku z poszukiwaniem koproducentów, partnerów branżowych i finansowych 

(tworzenie plików, tłumaczenie tworzenie napisów do filmu, przygotowanie kosztorysów i planów 

finansowania); 
- Koszty dokończenia prac pisarskich lub twórczych w celu sfinalizowania rezultatów; 
- Koszty realizacji odcinka pilotażowego i/lub zapowiedzi, 
- Oraz, szerzej, wydatki poniesione na zatrudnienie współpracowników technicznych i artystycznych 

(koszty i wynagrodzenia personelu zatrudnionego w wyżej wymienionych celach na etapie tworzenia 

Pakietu prezentacji marketingowej). 

Do wydatków na Pakiet prezentacji marketingowej nie zalicza się 
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- Ogólnych wydatków Producenta liniowego  
- Wynagrodzenia Producenta w fazie opracowania Dzieła  
- Prawa opcji lub wykupu własności intelektualnej, jeśli nie pochodzi ona z jednego z terytoriów. 

 
Za wydatki na opracowanie dzieła poniesione na Terytorium uważa się w szczególności poniższe:  

- kwoty wypłacone autorom mającym miejsce zamieszkania na Terytoriach;  
- kwoty wypłacone współpracownikom i/lub spółkom lub korporacjom uczestniczącym w Pakiecie 

prezentacji marketingowej Dzieła zamieszkałym/mającym siedzibę i/lub filię i/lub oddział na Terytorium, 

przy czym kwalifikowane są wyłącznie wydatki na opracowanie działa, które zostały poniesione na tych 

Terytoriach. 

Spełnienie powyższego kryterium zaangażowania terytorialnego zostanie ocenione w momencie drugiej płatności 
Inwestycji. W tym celu, Producent dostarczy Terytoriom zestawienie wydatków na opracowanie dzieła 

poniesionych na Terytoriach, potwierdzone dokumentem księgowym poświadczonym przez Producenta za 

zgodność z oryginałem. Do zestawienia należy załączyć kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

wszystkich dokumentów księgowych uzasadniających poniesienie i opłacenie wydatków na opracowanie dzieła na 

Terytoriach.  
 
W przypadku, gdy Producent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w zakresie zaangażowania terytorialnego lub 
przekazania elementów, o których mowa poniżej, raty jeszcze niezapłacone automatycznie przestaną być należne 

od Terytoriów, które będą miały prawo rozwiązać niniejsza Umowę, zgodnie z Paragrafem 14 poniżej. 
 
 
PARAGRAF 6 - WSPÓŁWŁASNOŚĆ PAKIETU PREZENTACJI MARKETINGOWEJ, A NASTĘPNIE 

PLIKU OPRACOWANIA DZIEŁA   
 
Z uwagi na inwestycje każdego Terytorium, każdy Terytorium będzie właścicielem, od początku i w miarę ich 

powstawania, udziału w prawach materialnych i niematerialnych związanych z Pakiet prezentacji marketingowej, 
a następnie z finalnymi opracowanymi elementami Dzieła, o których mowa w niniejszym dokumencie, 

proporcjonalnie do wysokości inwestycji w odniesieniu do Budżetu Pakiet prezentacji marketingowej, a następnie 

finalnego opracowanego pliku.  
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WARUNKI OGÓLNE 

 
 
PARAGRAF 7 - CZAS TRWANIA 
 
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony i na czas ochrony prawnej Dzieła przewidziany 

w ustawodawstwie francuskim i zagranicznym oraz w obecnych lub przyszłych konwencjach międzynarodowych, 

łącznie z ewentualnymi przedłużeniami tego okresu. 
 
PARAGRAF 8 - PROCES OPRACOWANIA - OBOWIĄZKI PRODUCENTA   

- Producent będzie producentem liniowym Dzieła i jako taki będzie odpowiedzialny za decyzje finansowe 

i artystyczne podejmowane w trakcie pisania i opracowania dzieła.  
- Producent gwarantuje, że w ramach Pakiet prezentacji marketingowej zatrudni Studio i będzie w stanie 

udowodnić, że podpisał z nim umowę o świadczenie usług. Umowa ta, na ich wniosek, musi zostać 

przekazana Terytoriom.  
- Producent otworzy oddzielny rachunek bankowy z nazwą Dzieła i będzie zarządzał rachunkiem 

przeznaczonym do opracowania dzieła. 
- Producent będzie negocjował, w imieniu Stron, wszystkie umowy autorskie, które mają być zawarte 

w celu nabycia praw lub opracowania Dzieła. Kopie tych umów zostaną przekazane Terytoriom w sposób 

określony w art. 5.1 Warunków szczególnych.  
- Terytoria muszą być informowane z wyprzedzeniem o każdej proponowanej umowie z partnerem będącym 

osobą trzecią dotyczącej opracowania dzieła i pisania. Kopia umowy zostanie przekazana Terytoriom 

niezwłocznie po jej podpisaniu. 
- Producent dostarczy Terytoriom, na ich wniosek, każdą nową wersję Pakiet prezentacji marketingowej, 

gdy tylko zostanie ona przekazana przez autorów w terminach określonych w umowach z autorami.  

 
PARAGRAF 9 - LOSY OPRACOWANIA   
 
Po zakończeniu fazy opracowania, Producent: 
 

- Dostarczy dowód, że wydał przewidziane kwoty na Terytoriach (w postaci faktur lub rachunków) 
- Pozyskał i zgromadził dowody finansowania Projektu, do wysokości : 

30% (trzydzieści procent) Budżetu Produkcji, dla filmów fabularnych i krótkometrażowych 
50% (pięćdziesiąt procent) Budżetu Produkcji, dla seriali animowanych i pojedynczych obrazów 

audiowizualnych 
 
Producent może złożyć do Komisji selekcyjnej każdego z terytoriów Projekt Dzieła wraz z elementami 

przydatnymi do oceny produkcji („Wezwanie do produkcji”):  
 

- Budżet Produkcji 
- Tożsamość i dowód zaangażowania Producenta będącego osobą trzecią, którego siedziba lub oddział 

znajduje się na drugim Terytorium 
- Plan finansowy 
- Elementy artystyczne (potwierdzenie castingu głosowego, jeśli jest potrzebny, autorzy, reżyser, ostateczne 

scenariusze, itd.) 
- Kopia co najmniej jednej umowy o finansowaniu (pierwsza emisja telewizyjna lub dostępne na żądanie, 

lub dystrybucja kinowa lub międzynarodowa w przypadku utworów kinematograficznych) 
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- Rejestracja projektu we francuskim rejestrze filmowym i audiowizualnym (RCA) (dla projektów 

francuskich - przynajmniej dla utworów filmowych lub seriali audiowizualnych o budżecie 

przekraczającym [ ] mln euro).  

 
Terytoria ocenią możliwość zainwestowania dodatkowej kwoty w produkcję dzieła.  
Ponadto, określa się, że Terytoria mają automatyczny obowiązek pokrycia 25% wydatków uzgodnionych na ich 

terytorium, w ramach finansowania produkcji działa, przy założeniu, że spełnione zostaną dwa poniższe warunki: 

- Jeżeli każde z Terytoriów otrzyma w krótkim czasie plik Wezwania do produkcji: Producent musi złożyć 

plik finansowania produkcji do obu Terytoriów w tym samym czasie.  
- Jeżeli minimum 75% (siedemdziesiąt pięć procent) produkcji „Obrazu” (liczone w osobodniach) zostanie 

zrealizowane przez Studia zaangażowane w fazę konfekcjonowania. W przypadku, gdy Beneficjenci 

zechcą współpracować z innymi studiami, które nie zostały wcześniej ogłoszone, a które znajdują się na 

tych samych terytoriach, w tej proporcji 75% lub więcej, zmiana taka będzie musiała być należycie 

uzasadniona (jakość usług, koszt produkcji i/lub przepływ pracy podczas produkcji), by utrzymać ducha 

współpracy pomiędzy dwoma terytoriami. 

9.1 W przypadku, gdy terytoria zdecydują się uczestniczyć w produkcji utworu:  
 
Inwestycja obu Terytoriów-sygnatariuszy będzie stanowić co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) całkowitej 

sumy budżetów wydatków produkcyjnych przewidzianych na każdym z Terytoriów na produkcję utworu.   
W takim przypadku, kwoty zainwestowane przez Terytoria na etapie opracowywania Pakiet prezentacji 
marketingowej Dzieła zostaną dodane do kwoty inwestycji w produkcję przegłosowanej przez komisję w celu 

określenia całkowitego udziału we własności dzieła przypisanego terytoriom. 
 
Czterostronna globalna umowa koprodukcyjna („Globalna Umowa Koprodukcyjna”) zostanie zawarta pomiędzy 

Terytorium 1 i Terytorium 2, Studiami i danym Beneficjentem w odniesieniu do każdego dzieła przeznaczonego do 

produkcji. Globalna umowa koprodukcyjna będzie określać kwoty zainwestowane przez Terytoria 1 i 2, procedury 
operacyjne oraz korzyści i {partnerzy} przyznani tym terytoriom.   
Na mocy globalnej umowy koprodukcyjnej Strony stają się odpowiednio współwłaścicielami części praw 

materialnych i niematerialnych (w tym praw pochodnych, praw do kontynuacji, remake'u itp.) do dzieła, a także 

części dochodów wygenerowanych przez dzieło na całym świecie, bez ograniczeń czasowych, powyższe, 

w proporcjach odpowiadających ich inwestycjom w budżet produkcji tego dzieła. Podział ten będzie polegał na 

podziale dochodów, podziale geograficznym lub kombinacji obu formuł, z uwzględnieniem różnic w wielkości 

rynków Terytoriów-sygnatariuszy. 
 
 9.2 W przypadku, gdy utwór jest faktycznie produkowany, ale Terytoria nie uczestniczą w jego produkcji, 
ponieważ:  
 

- Albo Producent wystąpił o pomoc produkcyjną w ramach Mechanizmu Białego Królika, a komisja 

selekcyjna postanowiła nie uczestniczyć w produkcji Dzieła, dla którego sfinansowała część kosztów 

opracowania. 
- Albo Producent nie zwrócił się o pomoc produkcyjną dla danego Dzieła.   

W tych dwóch przypadkach, w zamian za Inwestycje przyznane na podstawie niniejszej Umowy, każde 

z Terytoriów zachowa prawa materialne i niematerialne, do których jest uprawnione na podstawie art. 6 Warunków 

szczególnych. Każde z Terytoriów otrzyma również procent od dochodu netto Producenta uzyskanego 

z eksploatacji Dzieła, określony w następujący sposób:  
 
Do czasu, gdy każde z Terytoriów odzyska 110% (sto dziesięć procent) swojej Inwestycji: 

- 20% (dwadzieścia procent) dla Terytoriów (proporcjonalnie do ich odpowiednich Inwestycji), 



 

20 
 

- 80% (osiemdziesiąt procent) dla Producenta (w tym wszystkich partnerów, którzy uczestniczyli 

w finansowaniu Dzieła, takich jak koproducenci, nadawcy, dostawcy usług, autorzy, reżyserzy, 

producenci, itd.) 

Dochód netto z udziału producenta (zwany dalej „NPSI”) jest zdefiniowany w Załączniku do niniejszej umowy 

[DO WŁĄCZENIA]. 
Ponadto, Producent przekaże każdemu z Terytoriów rachunek zysków i strat dla Dzieła - nie później niż 90 

(dziewięćdziesiąt) dni od końca każdego półrocza kalendarzowego w ciągu dwóch lat po pierwszym publicznym 

udostępnieniu Utworu (premiera kinowa w przypadku filmu fabularnego lub pierwsza emisja w telewizji lub w 

mediach audiowizualnych na żądanie w przypadku seriali i pojedynczych filmów), 31 lipca i 31 grudnia każdego 

roku, a następnie co roku 31 grudnia.  
 
9.3 Przeniesienie na osobę trzecią praw do Dzieła w trakcie lub po zakończeniu jego opracowywania. 
 
W przypadku, gdy Producent zamierza przenieść na osobę trzecią wszystkie prawa do Dzieła i/lub zrezygnować 

z funkcji Producenta Wykonawczego Dzieła, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Terytoriów. W takim 

przypadku, każde Terytorium będzie mogło albo zażądać natychmiastowego zwrotu całej kwoty wpłaconej na 

rzecz Producenta, najpóźniej w dniu retrocesji praw, albo zgodzić się na retrocesję wydatków i zysków 

wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej, której przekazano prawa do Dzieła. W takim przypadku 

Strony i osoba trzecia, na rzecz której dokonano cesji praw, muszą zawrzeć aneks do niniejszej Umowy.  
 
PARAGRAF 10 - GWARANCJE I ZOBOWIĄZANIA PRODUCENTA  
 
10.1 Producent oświadcza i gwarantuje, że zgodnie z jego wiedzą nie toczą się ani nie mają się toczyć żadne spory 

sądowe w związku z Dziełem.  
 
10.2 Producent oświadcza, że posiada lub kontroluje, na zasadzie wyłączności, prawa niezbędne do opracowania 

Dzieła. 
 
10.3 Producent gwarantuje, że wszystkie umowy podpisane i te, które zostaną podpisane z autorami i innymi 

podmiotami praw autorskich są i będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także ze wszystkimi 

zobowiązaniami podjętymi przez Producenta w ramach niniejszej Umowy. 
 
10.4 Producent zobowiązuje się do dokonywania płatności należnych autorom oraz, bardziej ogólnie, wszystkim 

podmiotom praw autorskich i partnerom finansowym Dzieła (w tym koproducentom), zgodnie z postanowieniami 

umów podpisanych i/lub tych, które zostaną podpisane z każdym z nich, tak aby opracowanie Dzieła nie zostało 

przerwane lub opóźnione z powodu jakichkolwiek zaległości lub opóźnień w tych płatnościach.  
 
Producent niezwłocznie poinformuje Terytoria o wszelkich zdarzeniach, które mogą utrudnić prace nad Dziełem. 

W szczególności Producent gwarantuje Terytoriom ochronę przed wszelkimi roszczeniami lub powództwami, które 

mogą zostać wniesione w jakimkolwiek charakterze przez autorów lub ich następców prawnych, wydawców, 

reżyserów, artystów i, ogólnie, przez każdą osobę uczestniczącą bezpośrednio lub pośrednio w pracach nad 

Dziełem. Producent zabezpiecza Terytoria przed jakimikolwiek roszczeniami lub działaniami ze strony 

jakiejkolwiek osoby lub organizacji, która, mimo że nie uczestniczyła w opracowaniu Dzieła, mogłaby rościć sobie 

jakiekolwiek prawa do wykorzystania Dzieła. 
 
10.5 Producent w sposób jednoznaczny zobowiązuje się do wykorzystania inwestycji Terytoriów wyłącznie w celu 

opracowania Dzieła zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 
 
10.6 Producent będzie działał jako Producent liniowy i przejmie wynikające z tego obowiązki. W tym celu 

podejmie wszelkie środki w celu opracowania Dzieła aż do jego ukończenia, działając wyłącznie we własnym 

imieniu i na swoją wyłączną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich. W związku z tym Producent może 

zawierać umowy z osobami trzecimi wyłącznie w swoim imieniu i w żadnym wypadku oraz w żadnej formie nie 
może stwarzać wrażenia wobec tych osób trzecich, nawet pośrednio, że Terytoria są zaangażowane w podjęte 
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zobowiązania. Producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne przekroczenie kosztorysu opracowania 

dzieła (Załącznik 2). 
 
10.7 Żadne z Terytoriów nie może być w żaden sposób pociągnięte do odpowiedzialności za zobowiązania podjęte 

wobec osób trzecich, nawet jeśli zobowiązania te - wbrew powyższym zapisom - odnoszą się do niniejszej Umowy, 

przy czym odpowiedzialność każdego z Terytoriów jest ściśle ograniczona do wysokości inwestycji 

przewidzianych w Umowie. 
 
10.8 Producent oświadcza, że jest należycie upoważniony do wypłacenia Terytoriom wpływów netto uzyskanych 

przez Producenta z tytułu wprowadzenia do obrotu Dzieła skierowanego do produkcji na warunkach określonych 

w Umowie. Producent zabezpiecza każde z Terytoriów przed jakimkolwiek regresem, powództwem lub 

roszczeniem osoby trzeciej w zakresie, w jakim mogłoby uniemożliwić wypłatę NPSI należnych Terytoriom 

zgodnie z warunkami Umowy. W przypadku niezapłacenia tych przychodów Producent przyjmuje do wiadomości, 

że każde z Terytoriów będzie miało prawo do podjęcia bezpośrednich działań przeciwko niemu celem odzyskania 

wszystkich przychodów należnych na mocy Umowy. 
10.9 Producent będzie prowadził w swoich księgach pod adresem swojej siedziby, oddzielną rachunkowość dla 

wszystkich operacji związanych z opracowaniem Dzieła. Rachunkowość ta powinna być zorganizowana w taki 

sposób, aby transakcje związane z Dziełem można było odróżnić od pozostałej księgowości Producenta i aby każde 

z Terytoriów mogło je łatwo wyodrębnić, poddać audytowi, skontrolować lub przejrzeć w głównej siedzibie 

Producenta w godzinach pracy, z ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zawiadomienia.  
 
W przypadku, gdy wyżej wymieniony audyt wykaże nieścisłości w kwotach wypłaconych w ramach Umowy ze 

szkodą dla Terytoriów, Producent zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu Terytoriom różnicy oraz pełnego 

kosztu audytu. 
 
Koszty opracowania Dzieła będą fakturowane w sposób jednoznaczny, z wyłączeniem arbitralnego, częściowego 

przypisania faktury zbiorczej.  
 
Wszystkie wydatki na rozwój będą dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego przeznaczonego dla 

Dzieła, na który zostanie wpłacona kwota Inwestycji, podobnie jak środki innych podmiotów finansujących 

opracowanie Dzieła.  
 
Wszystkie wyżej wymienione zobowiązania i gwarancje Producenta stanowią istotny i decydujący warunek 

gotowości każdego z Terytoriów do zawarcia niniejszej Umowy. 
 
10.10 Intensywność pomocy 
 
Inwestycja przyznana przez Terytoria na podstawie niniejszej Umowy stanowi pomoc publiczną.  
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy przypomnieć, że po zakończeniu produkcji całkowita kwota pomocy 

publicznej nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt procent) ostatecznego kosztu Dzieła. Wyjątki od tego progu 

mogą być przyznawane w indywidualnych przypadkach do limitu 60% w przypadku trudnych dzieł, w tym dzieł 

„niskobudżetowych” na warunkach określonych w przepisach europejskich. 
 
Ponieważ powyższy próg jest oceniany w odniesieniu do całej pomocy państwowej przyznanej Producentowi na 

produkcję Dzieła, Producent zobowiązuje się do wykazania się największą przejrzystością w tej kwestii i do 

dostarczenia Terytoriom wszelkich informacji dotyczących istniejącej pomocy, o jaką Producent się zwrócił.  
 
Producent zobowiązuje się, że powyższy próg 50% (pięćdziesiąt procent) będzie przestrzegany po zakończeniu 

produkcji, gdy zostaną przedłożone ostateczna rachunkowość produkcji (ostateczny ogólny kosztorys i ostateczny 
bilans wydatków), o których mowa powyżej. Warunek ten jest niezbędny i determinuje zaangażowanie Terytoriów 

w niniejszy projekt i nie może być od niego odstępstw. 
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PARAGRAF 11 - REKLAMA - POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
W każdym przypadku, każde z Terytoriów zostanie wymienione na wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych 

nośnikach marketingowych i komunikacyjnych mających na celu identyfikację lub prezentację Dzieła.  
Jeśli Dzieło zostanie wyprodukowane: każde z Terytoriów zostanie wymienione w napisach początkowych 

i końcowych w następujący sposób: 
„Dzieło opracowane DO UZUPEŁNIENIA”. 

 
Niezależnie od wszelkich ustaleń dotyczących podawania do publicznej wiadomości nazw i akronimów innych 

spółek koprodukcyjnych oraz, o ile nie określono inaczej na piśmie, w napisach końcowych, w materiałach 

prasowych, na plakatach i we wszelkich materiałach reklamowych, każde z Terytoriów zostanie wymienione na 
tych samych warunkach, jakie zostały przyjęte w odniesieniu do innego(ych) partnera(ów) finansowych, przy czym 

rozumie się, że ilekroć pojawia się nazwa jednego z podmiotów finansujących Dzieło, nazwa „xxxx” musi pojawić 

się przy użyciu identycznych znaków (czcionka, grubość, szerokość i wysokość), określeń i położenia. 
 
W każdym przypadku, napisy początkowe i końcowe, reklamy i materiały promocyjne wymagają uprzedniej 

pisemnego zatwierdzenia przez każde Terytorium na co najmniej 15 (piętnaście) dni przed ich realizacją. 
 
Klauzule te mają zastosowanie na wszystkich rynkach międzynarodowych, przez każdego nabywcę praw na 

świecie. 
 
Mają one zastosowanie do wszystkich nośników wykorzystywanych do eksploatacji lub dystrybucji Dzieła, 

zarówno znanych, jak i nieznanych w tym momencie. 
Muszą się one również pojawić na wszystkich wtórnych adaptacjach, literackich, graficznych, dyskograficznych, 
wideogramach itp., jeśli dane medium to umożliwia. 
 
Producent przejmuje odpowiedzialność za wykonanie tych postanowień w odniesieniu do reklam wykonywanych 

przez siebie lub swoich dystrybutorów i zobowiązuje się egzekwować ich przestrzeganie na wystawcach.  
 
Producent upoważnia każde z Terytoriów oraz wszystkich partnerów każdego z Terytoriów do wymieniania 

udziału swojego i Regionu w opracowaniu Dziełem we wszystkich regionalnych, krajowych i międzynarodowych 

materiałach reklamowych oraz we wszystkich mediach, czego celem jest podkreślenie działalności każdego 

z Terytoriów w zakresie rozwoju dzieł kinematograficznych i audiowizualnych lub zapowiedź premiery kinowej 

filmów stworzonych w koprodukcji przez każde z Terytoriów. 
 
PARAGRAF 12 - PRAWO DO KONTROLI TERYTORIÓW 
 
Na pierwsze wezwanie Producent jest zobowiązany dostarczyć każdemu z Terytoriów kopie umów zawartych 

z osobami trzecimi, a ogólniej - wszelkie dowody lub dokumenty związane z Dziełem. 
 
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi Zasadami, Producent musi przedstawić sprawozdanie z postępu prac nad 

Dziełem, w formie pisemnego opisu sytuacji (artystycznej i finansowej) Dzieła objętego pomocą, w ciągu 12 

(dwunastu) miesięcy od daty decyzji Komisji selekcyjnej. 
 
Po zakończeniu każdego Dzieła objętego pomocą Producent musi sporządzić i przekazać każdemu z Terytoriów 

rachunkowość produkcji (ostateczny budżet i plan finansowy), jak również kopię ukończonego Dzieła.  
 
PARAGRAF 13 - BEZPIECZEŃSTWO I DELEGACJA 
 
Producent nie ustanowił ani nie zezwolił na ustanowienie, ani też nie ustanowi, ani nie zezwoli na ustanowienie 
zobowiązania, zastawu, zabezpieczenia, cesji lub zastawu na Dziełach i ich częściach składowych, co mogłyby 

uniemożliwić lub utrudnić właściwe wykonywanie praw przyznanych obecnie każdemu z Terytoriów.  
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PARAGRAF 14 - ROZWIĄZANIE UMOWY 
 
Zasadniczo, w przypadku niewywiązania się przez Producenta z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających 

z Umowy, w szczególności z zobowiązań określonych w art. 8 i 11, oraz w przypadku nieprzestrzegania Zasad, 

niniejsza Umowa zostanie rozwiązana z inicjatywy każdego z Terytoriów, pod warunkiem, że każde z Terytoriów 

uprzednio wezwało Producenta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do zaprzestania lub naprawienia 

naruszenia i że to wezwanie pozostawało, częściowo lub całkowicie, bezskuteczne przez okres dłuższy niż 15 
(piętnaście) dni od daty otrzymania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. 
 
Jeżeli ten warunek jest spełniony, każde z Terytoriów ma prawo uznać Umowę za rozwiązaną z mocy prawa. 

W takim przypadku Producent zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu każdemu z Terytoriów wpłaconych 

kwot, bez uszczerbku dla wszelkich roszczeń odszkodowawczych.  
 
Podobnie, w przypadku wszczęcia postępowania zbiorowego przeciwko Producentowi lub wydania wyroku 

skazującego na podstawie jednego z przepisów KP przeciwko jednemu z kierowników Producenta, niniejsza 

Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu na wniosek każdego z Terytoriów.   
 
Ponadto, bez uszczerbku dla jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, zwrot inwestycji stanie się natychmiast 

i automatycznie wymagalny w całości lub w części w przypadku, gdy Producent, z własnej inicjatywy, podejmie 

decyzję o zaprzestaniu działalności produkcyjnej lub gdy dokumenty potwierdzające, informacje i dokumenty 

dostarczone przez Producenta na poparcie jego wniosku o dofinansowanie zostaną uznane za niedokładne, 

w całości lub w części. 
 
PARAGRAF 15 - NIEZRZESZANIE SIĘ 
 
Strony w sposób jednoznaczny zgadzają się, że ich współpraca w żaden sposób nie stanowi spółki między nimi, 

a tym bardziej spółki jawnej. W związku z tym postanawiają poddać warunki tej współpracy wyłącznie 

postanowieniom niniejszej Umowy. 
 
PARAGRAF 16 - RODO 
 
Strony zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zasad i obowiązków mających zastosowanie do 

administratora danych, przewidzianych w rozporządzeniu 2016/679/UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony danych („RODO”) oraz we francuskiej ustawie o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. 
z późniejszymi zmianami w jej aktualnej wersji („LIL”). 
 
Strony mogą być zobowiązane do przetwarzania, w sposób zautomatyzowany lub nie, danych osobowych 
dotyczących osób fizycznych lub przekazanych przez te osoby, w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej 

Umowy, jak również w kontekście zarządzania ich stosunkami.  
 
Zebrane w ten sposób dane osobowe będą wykorzystywane przede wszystkim do celów (I) zarządzania stosunkami 

handlowymi zgodnie z postanowieniami Umowy, (II) zarządzania administracyjnego, na przykład: zarządzania 

księgowością w zakresie fakturowania, wysyłania wyciągów z konta itp. (III) wypełniania zobowiązań prawnych 

Stron, w szczególności opłacania składek na rzecz wszelkich organizacji odpowiedzialnych za składki na 

ubezpieczenie społeczne i podatki. 
 
Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich 
danych osobowych, a także mogą zażądać poprawienia, aktualizacji lub usunięcia danych niedokładnych, 

niekompletnych lub nieaktualnych oraz mogą sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, pod 

warunkiem że udowodnią istnienie uzasadnionego powodu. Prawa te mogą być wykonywane w kontaktach ze 

Stronami. Zainteresowane osoby fizyczne nie mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych, jeśli takie 

przetwarzanie jest konieczne do wykonania zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie. 
 
Dane osobowe są zapisywane i przechowywane przez Strony i/lub dowolnie wybranych podwykonawców przez 

okres niezbędny do ścisłego wykonania ich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 
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PARAGRAF 17 - SPORY 
 
Wszelkie spory dotyczące stosowania lub interpretacji Umowy podlegają przepisom prawa [ ] i właściwym sądom 

[   ]. 
 
PARAGRAF 18 - WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 
DO WYSZCZEGÓLNIENIA 
 
 
Sporządzono w XXX, dnia XXXXXXXXXX r. 
W XX (XXX) egzemplarzach  
 
Podpisy poprzedzone słowami „Przeczytano i zatwierdzono” 
 
Producent  
 
Terytorium 1 
Terytorium 2 
Studio 



 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK 4 _ STUDIA PRZYPADKÓW ALICE 
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A- Identyfikacja głównych barier regulacyjnych dla koprodukcji - studium przypadku 1: ABRACA, 
projekt realizowany w koprodukcji przez Dreamwall (Walonia) i MadLab (Hauts-de-France) 

 
W projekcie tym uczestniczyły dwa studia animacji należące do grupy Media Participations, oba będące 
producentami (posiadaczami praw autorskich) i usługodawcami (świadczącymi usługi dla producentów 
zewnętrznych). Studia te, zlokalizowane w odległości mniejszej niż 150 km od siebie po obu stronach granicy 
francusko-belgijskiej, współpracowały już wcześniej przy produkcji serialu animowanego finansowanego 
przez Wallimage i Pictanovo.  
 
To studium przypadku pomogło zidentyfikować następujące bariery regulacyjne dla koprodukcji:  
 
Przeszkoda 1: restrykcyjne przepisy dotyczące koprodukcji związane z wydatkami na pracę w zależności od 
lokalizacji 
Zarówno we Francji/Hauts-France, jak i w Belgii/Walonii do finansowania regionalnego kwalifikują się 
wyłącznie wydatki na pracę związane z pracownikami, których miejsce zamieszkania dla celów podatkowych 
znajduje się w regionie. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki związane 
z pracownikiem walońskim, który byłby tymczasowo zatrudniony we Francji na potrzeby koprodukcji, nie 
kwalifikują się ani do finansowania walońskiego, ani francuskiego. Ten wymóg lokalizacji, który jest szeroko 
rozpowszechniony w Europie, stanowi barierę dla mobilności europejskich talentów.  
 

 Wniosek: istnieje potrzeba nie tylko zapewnienia pewnej swobody w zarządzaniu wydatkami 
koprodukcyjnymi, ale - zwłaszcza w krótkiej perspektywie - również zapewnienia narzędzi 
umożliwiających rozpoczęcie współpracy na jak najwcześniejszym etapie prac. Celem wczesnej 
współpracy byłoby przetestowanie partnerstwa przed rozpoczęciem właściwych prac produkcyjnych, 
które wymagają mobilizacji kluczowych zespołów. 

 
Przeszkoda 2: zróżnicowane koszty pracy i statusy pracowników 
Różnice w kosztach pracy utrudniają zrównoważenie inwestycji regionów podejmujących koprodukcję.  
Różnice w statusie umów zwiększają złożoność koprodukcji: zwłaszcza korzystny status pracy "tymczasowej" 
we Francji, który zapewnia ważne świadczenia socjalne i zasiłki dla bezrobotnych, nie ma odpowiednika za 
granicą. Utrudnia to zarządzanie zespołami międzynarodowymi, organizowanie harmonogramów pracy 
i utrzymanie zespołów w regionie, który oferuje mniej korzyści niż inny.  
 

 Wniosek: jednym z krótkoterminowych rozwiązań jest zachęcanie do koprodukcji opartej na 
umiejętnościach, a nie np. do partnerstwa czysto finansowego (patrz studia przypadków „Serce 
wieży” (HEART OF TOWER) i „Wieśniak” (THE PEASANT). W dłuższej perspektywie konieczna byłaby 
zmiana przepisów krajowych w celu zharmonizowania warunków pracy w koprodukcjach 
transgranicznych.  

 
 

B- Problem narodowości koprodukcji europejskich - Studium przypadku 2: JOSEP, film animowany 
powstały w koprodukcji francuskiej, belgijskiej i hiszpańskiej. 

 
W filmie JOSEP umierający żandarm wspomina spotkanie z katalońskim artystą Josepem Bartolim we 
francuskim obozie koncentracyjnym po hiszpańskiej wojnie domowej. Film zdobył wiele nagród, w tym 
Cezara 2021 dla najlepszego filmu animowanego we Francji, nagrodę dla najlepszego filmu animowanego na 
Europejskiej Nagrodzie Filmowej 2020 i znalazł się w oficjalnej selekcji Festiwalu Filmowego w Cannes 2020.  
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Film nie mógł jednak zostać zgłoszony do hiszpańskich nagród, ponieważ początkowo nie był przypisany do 
Hiszpanii, pomimo udziału hiszpańskiego producenta (Imagic TV), który był zaangażowany w finansowanie 
projektu. 
 
Przeszkoda 3: rozbieżność w przepisach regulujących zakwalifikowanie filmu jako produkcja krajowa 
Do grudnia 2020 r. hiszpańskie przepisy zezwalały na nadanie „obywatelstwa” hiszpańskiego 
międzynarodowej koprodukcji jedynie przed pierwszym dniem kręcenia filmu (tj. pierwszym dniem animacji 
w przypadku filmu animowanego).1   
W przypadku filmu JOSEP, Imagic TV zastąpił hiszpańskiego koproducenta po pierwszym dniu animacji, 
a producenci nie byli w stanie zgłosić filmu do hiszpańskich władz, by został zakwalifikowany jako produkcja 
hiszpańska (Instytut Kinematografii i Sztuk Audiowizualnych). Interwencja PROA u hiszpańskiego rządu 
doprowadziła do zmiany przepisów: od grudnia 2020 roku wniosek o zatwierdzenie narodowości może być 
złożony po rozpoczęciu lub zakończeniu zdjęć.2  
 

 Wniosek: Europejskie systemy prawne powinny dawać możliwość uznania europejskich koprodukcji 
przez wszystkie reprezentowane kraje i czerpania korzyści z systemu każdego kraju (np. przyznanie 
dostępu do pewnych krajowych korzyści w zakresie finansowania i uznawania).   

 
C- Krótkoterminowa odpowiedź na zróżnicowane koszty pracy - Studia przypadków 3 i 4: „Serce 

wieży”, film animowany powstały w koprodukcji słowackiej, czeskiej i belgijskiej, oraz „Chopi”, 
powstały w koprodukcji polskiej, litewskiej i serbskiej 

 
Zarówno w Polsce, jak i na Słowacji, a także w wielu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, koszty 
pracy są średnio o 30-40% niższe niż w Europie Zachodniej. 
 

 Wniosek: polskie i słowackie studia przypadków pokazały, że producenci znaleźli sposoby na 
pokonanie przeszkód finansowych związanych z różnymi kosztami pracy opierając swoje partnerstwa 
na uzupełniających się umiejętnościach. Obie koprodukcje wymagały zastosowania technik 
komputerowego generowania obrazów 3D oraz innych specyficznych technik (np. animacja 
poklatkowa, techniki malarskie), które były dostępne tylko w Europie Zachodniej. W przypadku filmu 
„Serce wieży”, belgijskie studio było najlepszym wyborem, a związane z tym koszty zostały częściowo 
zredukowane dzięki belgijskiej uldze podatkowej. W przypadku filmu „Chłopi”, polski producent 
zwrócił się do studia z Serbii specjalizującego się w efektach wizualnych (VFX). Dzięki wykorzystaniu 
silnika gry Unity, innowacyjnego oprogramowania ze świata gier wideo, producenci zmniejszyli 
koszty ostatecznej kompozycji/renderowania i utrzymali w równowadze prawa do filmu, po 1/3 dla 
każdego z trzech współproducentów (przy budżecie 3,3 mln euro). 

 

                                                   
1
 Artykuł 10.3 dekretu królewskiego 1084/2015 z dnia 4 grudnia 2015 rokru na mocy ustawy 55/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie kina https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207 
2
 Patrz: nowy art. 10.4 dekretu królewskiego 1090/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniający wyżej wymieniony dekret królewski 

z dnia 4 grudnia 2015 r. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15877. 
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ZAŁĄCZNIK 5.  SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY EDUKACJI ALICE 
DLA TECHNIKÓW ANIMACJI I MENEDŻERÓW ANIMACJI  



 

 

A- SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EDUKACYJNY DLA TECHNIKÓW ANIMACJI 
 

Moduł 1/16 

Moduł szkoleniowy - Techniki rysowania animacji                                                                 

Czas trwania: 30 h  

Szczegółowe cele dydaktyczne  
-wiedza: komputerowe programy graficzne (grafika wektorowa, koloryzacja cyfrowa); podstawowe techniki 
rysunkowe (np. dynamiczne, anatomiczne) 
-umiejętności: umiejętność posługiwania się podstawowymi programami graficznymi (Photoshop, Illustrator, Painter 
i SketchBook); umiejętność rysowania z zastosowaniem różnych technik 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 

- relacje przestrzenne 
- wielkość i perspektywa 
- światło, cienie i światłocień 
- teoria koloru 
- gradacja kolorystyczna 
- zestawienie barw 
- cyfrowe narzędzia i techniki rysowania 
- cyfrowa koloryzacja i malowanie 
- grafika wektorowa 
- programy graficzne takie jak Photoshop, Illustrator, Painter i SketchBook 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 20 h 

Organizacja i logistyka 
(Podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 

- różne rodzaje arkuszy rysunkowych (np. A4) 
- stół/laptop/komputer stacjonarny 
- narzędzia do rysowania ręcznego (ołówki, pędzle, długopisy, farby temperowe itp.) 
- sala do rysunku (sala lekcyjna) 
- laboratorium informatyczne 

Metody oceny  
Test z projektowania graficznego/rysunku 
Wskaźniki: jakość i precyzja wykonania rysunków; wykorzystanie różnych technik poznanych w trakcie kursu 

 
  



 

 

Moduł 2/16 

Jednostka szkoleniowa - Techniki wizualnego storytellingu (opowiadania historii)                                                                    

Czas trwania: 30 h  

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
- wiedza: oprogramowanie graficzne; sprzęt fotograficzny i wideo; narzędzia i oprogramowanie do 

postprodukcji; projektowanie graficzne i wizualny storytelling 
- umiejętności: umiejętność korzystania z głównych programów graficznych; umiejętność korzystania ze sprzętu 

fotograficznego i wideo; umiejętność korzystania z narzędzi i oprogramowania do postprodukcji (Adobe 
Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator) 

Treść szkolenia 
(opisać konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 

- „Opowiadanie” obrazem: elementy wizualnego storytellingu. 
- elementy wideo-marketingu do tworzenia udanych filmów 
- podstawowy sprzęt 
- temat, scenariusz i scenopis rysunkowy 
- pre-produkcja 
- techniki filmowania 
- oprogramowanie i systemy operacyjne 
- edycja (styl narracji, klipy, sekwencje) 
- zarządzanie dźwiękiem: nagrania i muzyka 
- montaż i postprodukcja 

Metody i narzędzia 
(Metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 20 h 

Organizacja i logistyka 
- (podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
- aparat fotograficzny, kamera wideo, statyw 
- multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
- stół/laptop/komputer stacjonarny 
- laboratorium informatyczne 

Metody oceny  
Wykonanie zdjęć i/lub filmów przy użyciu narzędzi i technik poznanych podczas kursu. 
Wskaźniki: jakość i precyzja w tworzeniu zdjęć, obrazów cyfrowych i filmów; wykorzystanie różnych technik 
poznanych podczas kursu. 

 
  



 

 

Moduł 3/16 
 

Jednostka szkoleniowa - animacja 2D                                      

Czas trwania: 45 h  

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-   wiedza: oprogramowanie graficzne; oprogramowanie do animacji 2D; oprogramowanie i narzędzia do edycji 

wideo; techniki animacji 2D postaci i przedmiotów w dwuwymiarowym środowisku cyfrowym 
-  umiejętności: umiejętność korzystania z podstawowych programów graficznych; umiejętność korzystania 

z narzędzi i oprogramowania do animacji 2D (Synfig, Blender, OpenToonz, Moho) 

Treść szkolenia 
(opisać konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 

- zasady percepcji ruchu 
- tradycyjne techniki animacji 
- terminologia i podstawowe narzędzia 
- przekształcanie (morfing) dla kluczowych póz 
- timing i akcja 
- szkielet i masa postaci 
- kluczowe miejsca i linie akcji 
- jak animować ekspresję 
- jak animować chód dwunożnych 
- jak animować chód czworonoga 
- jak animować lot ptaka 
- próba ołówka z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 
- zasady animacji ust 
- efekty specjalne  
- produkcja filmu animowanego 
- scenopis rysunkowy 
- kadry 
- pola, piętra, pomieszczenia i przestrzeń 
- jak stworzyć demo i portfolio 

Metody i narzędzia 
(Metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 15 h 
Ćwiczenia praktyczne - 30 h 

Organizacja i logistyka 
(Podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 

Metody oceny  
Stworzenie krótkiego filmu animowanego 2D z wykorzystaniem technik i narzędzi poznanych podczas kursu. 
Wskaźniki: jakość i precyzja wykonania krótkiego filmu animowanego; wykorzystanie różnych technik poznanych 
w trakcie kursu. 

  



 

 

Moduł 4/16 
 

Jednostka szkoleniowa - animacja 3D                                                              

Czas trwania: 45 h  

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-   wiedza: oprogramowanie do animacji 3D; techniki i procesy animacji 3D (modelowanie, teksturowanie, 

tworzenie kości połączonych w łańcuchy kinematyczne, renderowanie); oprogramowanie i narzędzia do edycji 
wideo; techniki animacji 3D postaci i przedmiotów w trójwymiarowym środowisku cyfrowym 

-     umiejętności: umiejętność korzystania z podstawowych programów do grafiki trójwymiarowej; umiejętność 
korzystania z narzędzi i oprogramowania do animacji 3D (Autodesk Maya, Blender, Cinema 4D, 3D Studio Max) 

Treść szkolenia 
(Konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 

- wprowadzenie do animacji 3D 
- zasady modelowania 3D 
- wprowadzenie do obsługi programu ZBrush 
- wprowadzenie do modelowania wielokątów 
- modelowanie w programie Maya: tworzenie postaci 
- teksturowanie 
- różne rodzaje tekstur 
- tworzenie kości połączonych w łańcuchy kinematyczne i animacja postaci 
- wprowadzenie do obsługi programu Ligtwave 3D 
- modelowanie i teksturowanie 
- podstawowe renderowanie i animacja 
- renderowanie zewnętrzne 
- renderowanie wnętrza 
- wprowadzenie do obsługi programu After Effects 
- zarządzanie elementami 2D i 3D 
- zarządzanie linią czasu 
- korekcja obrazu 
- efekty specjalne 

Metody i narzędzia 
(Metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 15 h 
Ćwiczenia praktyczne - 30 h 

Organizacja i logistyka 
(Podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 

- multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
- stół/laptop/komputer stacjonarny 
- laboratorium informatyczne 

Metody oceny  
Stworzenie krótkiego filmu animowanego 3D z wykorzystaniem technik i narzędzi poznanych podczas kursu. 
Wskaźniki: jakość i precyzja wykonania krótkiego filmu animowanego; wykorzystanie różnych technik poznanych 
w trakcie kursu. 

  



 

 

Moduł 5/16 
 

Jednostka szkoleniowa - Animacja poklatkowa 
                                                                                    

Czas trwania: 45 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: oprogramowanie do animacji poklatkowej; techniki i procesy animacji poklatkowej; materiały przydatne do 
tworzenia animacji poklatkowej 
 
-umiejętności: umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi do animacji poklatkowej; umiejętność identyfikacji 
najbardziej odpowiednich materiałów do tworzenia animacji poklatkowej; umiejętność korzystania najważniejszych 
programów do animacji poklatkowej (Dragonframe, Adobe Premiere) 
 

Treść szkolenia 
(Konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-analiza i historia twórczości poklatkowej 
-12 zasad animacji poklatkowej 
-techniki pisania scenariuszy dla animacji poklatkowej 
-dobór materiałów do animacji poklatkowej 
-tworzenie scenopisów rysunkowych do dzieł poklatkowych 
-fotografia w animacji poklatkowej 
-wprowadzenie do oprogramowania do wykonywania zdjęć (Dragonframe) 
-wprowadzenie do oprogramowania do edycji (Adobe Premiere) 
-postprodukcja w animacji poklatkowej 
 

Metody i narzędzia 
(Metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 15 h 
Ćwiczenia praktyczne - 30 h 

Organizacja i logistyka 
(wskazać podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-aparat fotograficzny, kamera wideo 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 

Metody oceny  
Stworzenie filmu animowanego poklatkowo z wykorzystaniem technik i narzędzi poznanych podczas kursu. 
Wskaźniki: jakość i precyzja wykonania krótkiego filmu animowanego; wykorzystanie różnych technik poznanych w 
trakcie kursu. 
 

 
 

Moduł 6/16 
 

Jednostka szkoleniowa - Scenariusz filmu animowanego  
                                                                                    

Czas trwania: 30 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: techniki kreatywnego pisania; struktura scenariusza; techniki adaptacji dzieł literackich (np. bajek); różne 
formaty i rejestry; programy do edycji tekstu, język audiowizualny i techniki wykonywania zdjęć 



 

 

 
-umiejętności: umiejętność napisania oryginalnego tekstu do wykorzystania w produkcie animowanym; umiejętność 
adaptacji tekstów literackich do filmów animowanych; umiejętność korzystania z programów edycji tekstu (Microsoft 
Word, Grammarly itp.); umiejętność korzystania z narzędzi do wykonywania zdjęć. 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-scenariusz w historii kina animowanego 
-techniki kreatywnego pisania 
-analiza dzieł literackich 
-kluczowe cechy scenariusza filmu animowanego: 

● struktura 
● konflikt dramatyczny (punkt kulminacyjny narracji) 
● postacie 
● dialogi 

-warsztat zdjęciowy 
-warsztat pisarski 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 20 h 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-aparat fotograficzny, kamera wideo 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Opracowanie scenariusza na każdym etapie procesu tworzenia: pomysł, koncepcja, temat, [skład/obsada (lineup)], 
scenariusz końcowy; adaptacja tekstu/utworu literackiego do scenariusza. 
 
Wskaźniki: jakość i precyzja opracowania scenariusza z uwzględnieniem elementów poznanych w trakcie kursu; 
oryginalność scenariusza; umiejętność adaptacji tekstu literackiego do scenariusza krótkometrażowego filmu 
animowanego 
 

 

Moduł 7/16 
 

Jednostka szkoleniowa - Techniki rzeźbienia w glinie i scenografia 
                                                                                    

Czas trwania: 30 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: teorie rzeźby; materiały i narzędzia do wykonywania rzeźb z gliny; metody powielania postaci i przedmiotów 
(rzeczywiste kopie); wykorzystanie rzeźb z gliny do animacji poklatkowych 
 
-umiejętności: umiejętność wykonywania postaci i przedmiotów z gliny (rzeczywiste kopie); umiejętność 
wykorzystania rzeźb z gliny do animacji poklatkowych; umiejętność tworzenia nowych i oryginalnych postaci z gliny 
 

Treść szkolenia 



 

 

(opisać konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-teoria i historia rzeźby w glinie 
-techniki modelowania gliny 
-materiały i narzędzia (szpachelki, itp.) 
- modelowanie w glinie: ćwiczenia z natury, płaskorzeźby (głowa i cała postać) 
-anatomia: ludzkie ciało, proporcje i kształty 
-studium i projekt: głowa, ciało, kompozycja 
-formy gipsowe i silikonowe do powielania 
-powielanie w glinie, włóknie szklanym i gipsie 
-animacja gliny: kręcenie i montaż krótkich filmów animacji poklatkowej  
-ogólne techniczne zagadnienia scenografii 
-tradycyjne techniki budowania 
-współczesne techniki budowania 
-materiały tradycyjne 
-użycie i zastosowanie nowych materiałów 
-konstrukcje w efektach specjalnych (zawalenie, eksplozja, wystrzał z broni, ogień) 
-dekoracja: tradycyjne i współczesne techniki i materiały malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne 
-efekty optyczne i elektroniczne 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 20 h 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-glina, materiały rzeźbiarskie i narzędzia do modelowania 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-aparat fotograficzny, kamera wideo 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Tworzenie rzeźb z gliny i innych materiałów do krótkich filmów animacji poklatkowej oraz produkcja krótkich filmów 
animacji poklatkowej z wykorzystaniem stworzonych rzeźb. 
Wskaźniki: jakość i precyzja wykonania rzeźb z gliny; jakość i oryginalność krótkiego filmu animacji poklatkowej 
 

 

Moduł 8/16 
 

Jednostka szkoleniowa - skanowanie i drukowanie 3D 
                                                                                    

Czas trwania: 40 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: zasady skanowania i drukowania 3D; narzędzia i techniki skanowania i modelowania 3D; techniki powielania 
(postaci i przedmiotów przeznaczonych do filmów animowanych) 
 
-umiejętności: umiejętność tworzenia postaci i przedmiotów za pomocą narzędzi do modelowania i skanowania 3D; 
umiejętność wykorzystania skanów 3D w animacji 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 



 

 

 
-Wprowadzenie do techniki detekcji 
-zasady techniki światła strukturalnego 
-podzielenie na części i nadawanie nieprzeźroczystości obiektowi 
-dobór prawidłowych parametrów 
-postprodukcja: od korekt do zapisania finalnego obiektu 
-jak wydrukować zeskanowany model 
-różnice między kilkoma rodzajami inżynierii odwrotnej służącej rekonstrukcji opisu matematycznego modelu 
-analiza jakości  
-skany 3D do animowanych filmów krótkometrażowych i animacji 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 30 h 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-skaner 3D 
-drukarka 3D 
-oprogramowanie do inżynierii odwrotnej (np. Geomagic Design X) 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Wykonanie skanów i wydruków 3D do krótkich filmów animowanych 
 
Wskaźniki: jakość i precyzja wykonania skanów i wydruków 3D 
 

 

Moduł 9/16 
 

Jednostka szkoleniowa - Rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość wirtualna 
                                                                                    

Czas trwania: 25 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: teorie i technologie rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR); urządzenia, czujniki, naturalne 
interfejsy, systemy immersyjne; teorie i metodologie grywalizacji i cyfrowego storytellingu; oprogramowanie 
wirtualnej rzeczywistości, takie jak Unity 
 
-umiejętności: umiejętność korzystania z podstawowych technologii AR i VR; umiejętność wykorzystania i 
odtworzenia głównych technologii AR i VR w filmach animowanych 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-wprowadzenie do rzeczywistości wirtualnej (VR) 
-wprowadzenie do rzeczywistości rozszerzonej (AR) 
-Wprowadzenie do rzeczywistości mieszanej (MR) 
-zasady grafiki komputerowej 3D i stereoskopii 
-języki, środowiska programistyczne i narzędzia do VR 
-filmowa VR: techniki i technologie do imersyjnych ujęć 3D i 360° 
-gamifikacja: teorie i metodologie projektowania gier 



 

 

-od Cinematic VR do AR: algorytmy i narzędzia do AR opartego na markerach, AR bez markerów, rozszerzone 
widzenie 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 15 h 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-wyświetlacz montowany na głowie 
-joystick 
-szkieletowa sieć cyfrowa 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Tworzenie środowisk immersyjnych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości; tworzenie 
symulacji gry wideo z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. 
 
Wskaźniki: jakość i precyzja w tworzeniu środowisk wirtualnych; wykorzystanie narzędzi poznanych w trakcie modułu 

 

Moduł 10/16 
 

Jednostka szkoleniowa - Zarządzanie czasem 
                                                                                    

Czas trwania: 15 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: narzędzia i techniki zarządzania czasem 
 
-umiejętności: umiejętność określenia mocnych i słabych stron własnych technik zarządzania czasem; umiejętność 
zarządzania działaniami priorytetowymi; umiejętność korzystania z narzędzi do zarządzania czasem 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-jak planować i organizować czas 
-macierz czasu i określanie priorytetów 
-związek między porządkowaniem ról i czasu 
-zarządzanie czasem pomiędzy rolą a systemem organizacyjnym: priorytety jednostki i priorytety systemu 
-użyteczne aplikacje i ich wykorzystanie w zarządzaniu czasem 
-kalendarz i lista zadań 
-modele i narzędzia planowania i zarządzania czasem 
-istota planu działania 
-siedem praw czasu: 

● Zasada Pareta: 20% wykonywanych przez nas czynności przynosi 80% rezultatów 
● Prawo Parkinsona: praca zawsze trwa tyle, by wypełnić cały czas dostępny na jej wykonanie 
● Prawo Fraisse'a: czas jest zmienną subiektywną, to co lubimy, mija szybko, to czego nie lubimy, trwa 

wiecznie 
● Prawo Illicha: po przekroczeniu pewnego progu pracy, efektywność osobista ma tendencję do obniżania się 
● Prawo Murphy'ego: każda czynność trwa dłużej, niż początkowo planowaliśmy 
● Prawo akumulacji Douglasa: akumulacja ma tendencję do narastania, aż do momentu, w którym zajmie całą 

dostępną przestrzeń 



 

 

● Prawo Carlsona: wykonywanie czynności w sposób ciągły zajmuje mniej czasu niż podzielenie jej na kilka 
części 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 5 h 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 

Metody oceny  
Symulacja planowania działań w branży tworzenia animacji 
Wskaźniki: jakość planowania; przyswojenie i wykorzystanie teorii poznanych w trakcie modułu. 
 

 

Moduł 11/16 
 

Jednostka szkoleniowa - Budowanie zespołu 
                                                                                    

Czas trwania: 15 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: dynamika i charakterystyka pracy zespołowej; zarządzanie relacjami w zespole; mechanizmy motywacyjne; 
komunikacja w organizacji 
 
-umiejętności: umiejętność zarządzania pracą według celów; umiejętność motywowania współpracowników; 
umiejętność oceny i rozwijania potencjału jednostki i zespołu; umiejętność rozwijania relacji i doskonalenia 
umiejętności komunikacyjnych pomiędzy różnymi funkcjami w zespole; umiejętność utrzymania efektywności w 
czasach kryzysu; umiejętność skupienia uwagi na celach zespołowych 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-warunki stworzenia skutecznego zespołu 
-podstawowe elementy budowania grupy roboczej 
-różne rodzaje ról w zespole 
-cele zespołu 
-jednostka i grupa: przejście od grupy ludzi do efektywnej grupy 
-tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i współpracy w zespole 
-zarządzanie jednostkami i konfliktami 
-plan doskonalenia osobistego 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 5 h 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 



 

 

-materiał do ćwiczeń z zakresu budowania zespołu 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 

Metody oceny  
Symulacja ćwiczeń na budowanie zespołu w kontekście animacji. 
Wskaźniki: przyswojenie i wykorzystanie teorii i metod poznanych w trakcie modułu 
 

 

Moduł 12/16 
 

Jednostka szkoleniowa - Język angielski w branży animacji 
                                                                                    

Czas trwania: 20 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: słownictwo i wyrażenia związane z procesem tworzenia animacji; terminologia branżowa; strategie 
komunikacyjne w języku angielskim; znajomość języka technicznego oprogramowania używanego w branży 
 
-umiejętności: umiejętność komunikowania się z podmiotami działającymi w branży animacji (klienci, dostawcy, 
dystrybutorzy, firmy marketingowe, itp.) na poziomie międzynarodowym; umiejętność poprawnego czytania i 
interpretowania tekstów w języku angielskim na potrzeby scenariusza; umiejętność tworzenia oryginalnych 
scenariuszy w języku angielskim; umiejętność komunikowania się z członkami zespołu z innych krajów 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
-techniki negocjacyjne w języku angielskim w branży animacji 
-techniczne i handlowe terminy branżowe 
-jak stworzyć scenariusz w języku angielskim: przykłady, teoria i praktyka 
-ćwiczenia związane z branżą animacji 
 

Metody i narzędzia 
(opisać metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 10 h 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Napisanie krótkiego scenariusza do filmu rysunkowego w języku angielskim 
Wskaźniki: jakość scenariusza na poziomie gramatyki i składni; przyswojenie i wykorzystanie teorii i reguł 
gramatycznych poznanych w trakcie modułu 
 

 

Moduł 13/16 
 

Jednostka szkoleniowa - Bezpieczeństwo i higiena pracy 
                                                                                    

Czas trwania: 15 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 



 

 

-wiedza: ogólne (europejskie) przepisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy; ogólne przepisy dotyczące higieny 
w miejscu pracy; ochrona i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom związanym z branżą 
 
-umiejętności: umiejętność zapobiegania ryzykom związanym z branżą; zdolność przestrzegania ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
-pojęcie ryzyka, szkody, zapobiegania, ochrony 
-prawa i obowiązki różnych podmiotów przedsiębiorstwa 
-organy bezpieczeństwa, kontroli i wsparcia 
- organizacja prewencji w przedsiębiorstwie 
-ryzyka związane z obowiązkami i możliwe szkody 
-procedury prewencyjne i ochronne właściwe dla branży  
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 5 h 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Test wielokrotnego wyboru dotyczący treści modułu. 
Wskaźniki: poprawność odpowiedzi; wykorzystanie teorii poznanych w trakcie modułu 
 

 

Moduł 14/16 
 

Jednostka szkoleniowa - Zarządzanie projektami 
                                                                                    

Czas trwania: 15 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: podstawowe narzędzia do zarządzania projektem; podejście RBM (zarządzanie przez wyniki); logiczne ramy 
projektowe; strategie planowania 
 
-umiejętności: umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi do zarządzania projektami; umiejętność 
prowadzenia działań z perspektywy RBM; umiejętność pracy w oparciu o logiczne ramy projektowe; umiejętność 
sporządzania strategicznego planu działania 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
-znaczenie planu strategicznego 
-logiczne ramy projektu 
-struktura podziału pracy 
-podstawowe narzędzia zarządzania projektami (wykresy GANTT i PERT) 
-cyfrowe narzędzia zarządzania projektami 
-jak wdrożyć skuteczną strategię planowania 
-jak stworzyć skuteczny plan działania 



 

 

 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 5 h 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Realizacja planu działania i strategii planowania 
Wskaźniki: jakość planowania; wykorzystanie narzędzi do zarządzania projektem 

 
 

Moduł 15/16 
 

Jednostka szkoleniowa - przepisy branżowe 
 

Czas trwania: 10 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: obowiązki wprowadzone przez RODO 2016/679; formalności związane z dostosowaniem się do nowych 
przepisów i zachowaniem terminy; konsekwencje i reperkusje w przypadku nieprzestrzegania przepisów; europejskie 
przepisy dotyczące własności intelektualnej 
 
-umiejętności: umiejętność zdefiniowania celów i zasad nowych przepisów; umiejętność weryfikacji adekwatności 
stanu zabezpieczeń i obowiązków już przyjętych przez przedsiębiorstwo w zgodzie z obowiązującymi przepisami; 
umiejętność rozpoznania narzędzi do ochrony własności intelektualnej 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-rozporządzenie UE 2016/679 
-przyczyny wprowadzenia nowych przepisów 
-terytorialny zakres stosowania 
-zasady ogólne 
- „podmioty”: prawa stron i informacje; administrator danych 
-inspektor ochrony danych 
-nowe obowiązki: rejestr operacji przetwarzania oraz ocena wpływu na ochronę danych 
-obowiązki konsultacji z organem nadzorczym 
-kodeksy postępowania i certyfikaty 
-przekazywanie danych i kwestie związane z prawem spoza UE 
-ochrona własności intelektualnej 
-prawa własności intelektualnej 
-patenty, znaki towarowe, prawa autorskie 
-tajemnice handlowe 
-ochrona wzorów i modeli 
-domeny internetowe 
-ochrona baz danych 
-oznaczenia geograficzne 
-licencje oraz prawa własności intelektualnej 



 

 

-naruszenia praw własności intelektualnej 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 5 h 
Ćwiczenia praktyczne - 5 h 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Test wielokrotnego wyboru dotyczący zagadnień omawianych w trakcie modułu. 
Wskaźniki: poprawność odpowiedzi; przyswojenie tematów poruszanych w trakcie modułu 
 

 

Moduł 16/16 
 

Praktyka 
 

Czas trwania: 180 h  
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: teorie, praktyki, narzędzia i oprogramowanie poznane podczas kursu 
 
-umiejętności: wykonanie części lub całego cyklu produkcyjnego filmu lub filmu animowanego (lub reklamowego) za 
pomocą narzędzi i technik poznanych podczas kursu 
 

Treść szkolenia 
(opisać konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-Tworzenie krótkich filmów animowanych 2D 
-Tworzenie krótkich filmów animowanych 3D 
-Tworzenie krótkich filmów animacji poklatkowej 
-Tworzenie postaci i przedmiotów za pomocą różnych technologii, takich jak druk i skanowanie 3D 
-tworzenie postaci i przedmiotów za pomocą narzędzi i technik manualnych, takich jak animowanie gliny 
-tworzenie oryginalnych scenariuszy do filmów animowanych lub adaptacji dzieł literackich do filmów animowanych 
-tworzenie scenopisów rysunkowych 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Praktyki w firmach branży animacyjnej - 180 h 
 

Metody oceny  
Raport z przebiegu stażu; ocena i ewaluacja przez firmę przyjmującą. 
 

 
 

B- SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EDUKACYJNY DLA KIEROWNIKÓW DS. ANIMACJI 



 

 

 

Moduł 1/12 
 

Jednostka szkoleniowa - Teoria i historia animacji 
                                                                                    

Czas trwania: 15 h 
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: historia animacji; teorie animacji; technologie przedkinematograficzne; animacja w kulturze masowej; 
techniki stylistyczne w historii kina animowanego; wpływ kina animowanego na historię, kulturę i społeczeństwo 
 
-umiejętności: umiejętność analizowania historycznego dyskursu na temat kina animowanego; umiejętność 
rozpoznawania, rozróżniania i przyswajania różnych technik stylistycznych w kinie animowanym; umiejętność 
rozpoznawania i stosowania najbardziej znanych technik animacji. 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-historia animacji od początku XX wieku do współczesności 
-teorie animacji 
-główne techniki stylistyczne 
-style narracji 
-wpływ kina animowanego na kulturę masową 
-kino animowane w kulturze, historii i społeczeństwie 
-ewolucja technik animacyjnych 
-ewolucja zarządzania procesami animacji 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 5 h 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Test wielokrotnego wyboru dotyczący treści modułu. 
Wskaźniki: poprawność odpowiedzi; wykorzystanie teorii poznanych w trakcie modułu 
 

 

Moduł 2/12 
 

Jednostka szkoleniowa - Proces produkcji 
                                                                                    

Czas trwania: 30 h 
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: przepływ pracy w procesie produkcji; storyboard i konspekt; koordynacja różnych faz produkcji; techniki 
nadzoru i monitoringu; techniki i narzędzia pre- i post-produkcyjne; standardy jakości produktów animowanych; 
główne oprogramowanie i aplikacje  
 



 

 

-umiejętności: umiejętność zarządzania i koordynowania procesu tworzenia animacji; umiejętność współpracy przy 
tworzeniu scenopisu rysunkowego i opracowywaniu konspektu; umiejętność kierowania zespołem w różnych fazach 
procesu tworzenia animacji; umiejętność monitorowania procesu produkcji; umiejętność osobistej pracy na etapie 
pre- i post-produkcji; umiejętność oceny i ustalania standardów jakości produktu animowanego oraz weryfikowania 
zgodności początkowych założeń z produktem końcowym; umiejętność korzystania z podstawowych aplikacji i 
oprogramowania  
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-przepływ pracy w procesie tworzenia animacji 
-użycie podstawowego oprogramowania (np. Maya; Cinema 4D itp.) 
-fazy pre-produkcji, techniki i narzędzia: tworzenie scenopisu rysunkowego i konspektu 
-zarządzanie zadaniami w zespole roboczym 
-kontrola jakości na różnych etapach produkcji 
-fazy, techniki i narzędzia post-produkcyjne: narzędzia i oprogramowanie do edycji 
-techniki monitorowania procesu produkcyjnego 
-standardy jakościowe produktu animowanego 
-zarządzanie relacjami wewnątrz zespołu 
-zarządzanie relacjami z podmiotami zewnętrznymi 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 20 h 

Organizacja i logistyka 
(wskazać podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Test wielokrotnego wyboru i praca pisemna na temat teorii poznanych w trakcie modułu; symulacja grupowa.  
Wskaźniki: poprawność odpowiedzi; przyswojenie teorii poznanych w trakcie kursu; ocena wkładu w symulację 
grupową. 

 

Moduł 3/12  
 

Jednostka szkoleniowa - Storytelling 
                                                                                    

Czas trwania: 20 h 
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie  
-wiedza: techniki wizualnego i tekstualnego storytellingu; techniki kreatywnego pisania; wykorzystanie storytellingu 
w nowych mediach i kanałach; techniki promowania produktu animowanego poprzez techniki wizualnego i 
tekstualnego storytellingu 
 
-umiejętności: umiejętność eksperymentowania z najbardziej innowacyjnymi technikami storytellingu; umiejętność 
komunikowania na zewnątrz ścieżki kreatywnej i produkcyjnej poprzez wizualne i tekstualne techniki storytellingu; 
umiejętność stosowania technik kreatywnego pisania 
 

Treść szkolenia 
(opisać konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 



 

 

 
-wprowadzenie do storytellingu 
-struktura i cele opowieści 
-techniki kreatywnego pisania i tworzenia tekstów reklamowych 
-wizualny storytelling: narzędzia i techniki 
-elementy wideo-marketingu do tworzenia udanych filmów 
-gramatyka języka wizualnego 
-tematy, scenariusz i scenopis rysunkowy 
-pre-produkcja 
-oprogramowanie montażowe i systemy operacyjne 
-edycja (styl narracji, klipy, sekwencje) 
-postprodukcja 
-studia przypadków: udany storytelling 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 10 h 
 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-aparat fotograficzny, kamera wideo, statyw 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Tworzenie zdjęć i filmów z wykorzystaniem technik i narzędzi poznanych w trakcie modułu; symulacja działań 
promocyjnych z wykorzystaniem technik tworzenia tekstów reklamowych i kreatywnego pisania. 
Wskaźniki: jakość i precyzja w tworzeniu zdjęć, obrazów cyfrowych i filmów; wykorzystanie technik poznanych w 
trakcie modułu 

 

Moduł 4/12  
 

Jednostka szkoleniowa - Marketing 
 

Czas trwania: 25 h 
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie  
-wiedza: teorie i narzędzia marketingu tradycyjnego; teorie i narzędzia marketingu cyfrowego; teorie i narzędzia 
pozycjonowania; narzędzia i techniki badania i analizy rynku; promocja i komunikacja produktu i/lub usługi 
 
-umiejętności: umiejętność przeprowadzania strategicznych kampanii marketingowych w celu promocji produktu 
i/lub usługi; umiejętność przeprowadzania badań rynkowych; umiejętność przewidywania potrzeb rynku i/lub klienta; 
umiejętność promowania produktu/usługi za pomocą tradycyjnych i cyfrowych narzędzi marketingowych 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-teorie i narzędzia marketingu tradycyjnego  
-teorie i narzędzia marketingu cyfrowego  
-analiza i badanie rynku: popyt i podaż  
-strategie konkurencyjne 



 

 

-potrzeby klientów i trendy rynkowe 
-marketing internetowy 
-marketing w mediach społecznościowych 
-marketing treści 
-marketing przychodzący 
-marketing konwergentny 
-podstawowe oprogramowanie i narzędzia do skutecznego marketingu cyfrowego 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 15 h 
Ćwiczenia praktyczne - 10 h 
 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Badanie i analiza rynku dla branży animacji; opracowanie planu marketingowego; symulacja cyfrowej kampanii 
marketingowej dla branży animacji. 
Wskaźniki: jakość badań i analizy rynku (raport); jakość i wiarygodność planu marketingowego; jakość cyfrowej 
kampanii marketingowej opartej na zestawie celów. 

 

Moduł 5/12  
 

Jednostka szkoleniowa - przedsiębiorczość i rozwój kreatywny 
 

Czas trwania: 15 h 
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie  
-wiedza: techniki projektowania wizualnego; myślenie projektowe; nastawienie na zarządzanie przez wyniki; 
dogłębna znajomość odnośnej branży; innowacyjne modele biznesowe; lean thinking („szczupłe myślenie”); 
„zarządzanie destabilizującymi innowacjami” 
 
-umiejętności: umiejętność wdrażania innowacyjnych strategii biznesowych; umiejętność myślenia w sposób 
„oszczędny”; umiejętność pracy na rzecz celów; umiejętność wdrażania nowych strategii za pomocą narzędzi takich 
jak projektowanie wizualne; umiejętność przewidywania potrzeb rynku 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
 
-podstawowe elementy innowacyjnego planu strategicznego 
-analiza czynników zewnętrznych i wewnętrznych 
-definicja „modeli biznesowych” 
-elementy „modelu biznesowego”: jak zaprojektować model biznesowy 
-innowacje w modelu biznesowym 
-innowacje w organizacji 
-narzędzia i techniki projektowania wizualnego 
-optymalizacja zasobów i procesów: lean thinking 
-narzędzia i techniki do tworzenia map myśli 
-studia przypadków 



 

 

 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 5 h 
 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Symulacja i prezentacja innowacyjnej propozycji biznesowej z wykorzystaniem teorii i narzędzi poznanych podczas 
kursu 
Wskaźniki: innowacyjność propozycji; jakość prezentacji; wykorzystanie narzędzi i technik poznanych podczas kursu 

 

Moduł 6/12  
 

Jednostka szkoleniowa - Przywództwo i budowanie zespołu 
 

Czas trwania: 20 h 
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie  
-wiedza: podstawy przywództwa; narzędzia i strategie zarządzania zespołem; elementy kultury organizacyjnej; 
techniki motywacyjne; strategie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji; techniki wystąpień publicznych; 
dynamika i charakterystyka zespołu roboczego; zarządzanie relacjami w zespole roboczym; mechanizmy 
motywacyjne; komunikacja w organizacji 
 
-umiejętności: umiejętność kierowania zespołem w sposób oparty na współpracy; umiejętność motywowania 
zespołu do osiągania celów; umiejętność stosowania technik motywacyjnych; umiejętność wdrażania kultury 
dzielenia się, współpracy i wspólnych celów; umiejętność wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu 
działaniami oraz w zarządzaniu samym zespołem. 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
-różne style przywództwa  
-istota motywacji 
-rozwój współpracowników w zespole 
-podejmowanie decyzji 
-zarządzanie konfliktami i informacja zwrotna 
-najważniejsze umiejętności skutecznego przywódcy 
-praca zespołowa i budowanie zespołu 
-inteligencja emocjonalna i zarządzanie stresem 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 10 h 
 



 

 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Symulacja kontekstu grupy roboczej; weryfikacja umiejętności przywódczych i budowania zespołu w kontekście 
branży animacji 
Wskaźniki: przyswojenie i wykorzystanie teorii i metod poznanych w trakcie modułu 

 

Moduł 7/12  
 

Jednostka szkoleniowa - Zarządzanie czasem 
 

Czas trwania: 15 h 
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie  
-wiedza: narzędzia i techniki zarządzania czasem; technologie przydatne w zarządzaniu czasem 
 
-umiejętności: umiejętność określenia mocnych i słabych stron własnych technik zarządzania czasem; umiejętność 
zarządzania działaniami priorytetowymi; umiejętność korzystania z narzędzi do zarządzania czasem 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
-jak planować i organizować czas 
-macierz czasu i określanie priorytetów 
-związek między porządkowaniem ról i czasu 
-zarządzanie czasem pomiędzy rolą a systemem organizacyjnym: priorytety jednostki i priorytety systemu 
-użyteczne aplikacje i ich wykorzystanie w zarządzaniu czasem 
-kalendarz i lista zadań 
-modele i narzędzia planowania i zarządzania czasem 
-istota planu działania 
-siedem praw czasu: 

● Zasada Pareta: 20% wykonywanych przez nas czynności przynosi 80% rezultatów 
● Prawo Parkinsona: praca zawsze trwa tyle, by wypełnić cały czas dostępny na jej wykonanie 
● Prawo Fraisse'a: czas jest zmienną subiektywną, to co lubimy, mija szybko, to czego nie lubimy, trwa 

wiecznie 
● Prawo Illicha: po przekroczeniu pewnego progu pracy, efektywność osobista ma tendencję do obniżania się 
● Prawo Murphy'ego: każda czynność trwa dłużej, niż początkowo planowaliśmy 
● Prawo akumulacji Douglasa: akumulacja ma tendencję do narastania, aż do momentu, w którym zajmie całą 

dostępną przestrzeń 
● Prawo Carlsona: wykonywanie czynności w sposób ciągły zajmuje mniej czasu niż podzielenie jej na kilka 

części 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 5 h 
Ćwiczenia praktyczne - 10 h 
 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 



 

 

-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Symulacja planowania działań w branży tworzenia animacji 
Wskaźniki: jakość planowania; przyswojenie i wykorzystanie teorii poznanych w trakcie modułu. 

 

Moduł 8/12  
 

Jednostka szkoleniowa - Zarządzanie projektami 
 

Czas trwania: 20 h 
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie  
-wiedza: podstawowe narzędzia do zarządzania projektem; podejście RBM (zarządzanie przez wyniki); logiczne ramy 
projektowe; strategie planowania 
 
-umiejętności: umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi do zarządzania projektami; umiejętność 
prowadzenia działań z perspektywy RBM; umiejętność pracy w oparciu o logiczne ramy projektowe; umiejętność 
sporządzania strategicznego planu działania 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
-znaczenie planu strategicznego 
-logiczne ramy projektu 
-struktura podziału pracy 
-podstawowe narzędzia zarządzania projektami (wykresy GANTT i PERT) 
-cyfrowe narzędzia zarządzania projektami 
-jak wdrożyć skuteczną strategię planowania 
-jak stworzyć skuteczny plan działania 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 5 h 
Ćwiczenia praktyczne - 15 h 
 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Realizacja planu działania i strategii planowania 
Wskaźniki: jakość planowania; wykorzystanie narzędzi do zarządzania projektem 
 

 

Moduł 9/12  
 

Jednostka szkoleniowa - Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Czas trwania: 15 h 
 



 

 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie  
-wiedza: ogólne (europejskie) przepisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy; ogólne przepisy dotyczące higieny 
w miejscu pracy; ochrona i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom związanym z branżą 
 
-umiejętności: umiejętność zapobiegania ryzykom związanym z branżą; zdolność przestrzegania ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
-pojęcie ryzyka, szkody, zapobiegania, ochrony 
-prawa i obowiązki różnych podmiotów przedsiębiorstwa 
-organy bezpieczeństwa, kontroli i wsparcia 
- organizacja prewencji w przedsiębiorstwie 
-ryzyka związane z obowiązkami i możliwe szkody 
-procedury prewencyjne i ochronne właściwe dla branży  
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady bezpośrednie -10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 5 h 
 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Test wielokrotnego wyboru dotyczący treści modułu. 
Wskaźniki: poprawność odpowiedzi; wykorzystanie teorii poznanych w trakcie modułu 
 

 

Moduł 10/12  
 

Jednostka szkoleniowa - Język angielski w branży animacji 
 

Czas trwania: 20 h 
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie  
-wiedza: słownictwo i wyrażenia związane z procesem tworzenia animacji; terminologia branżowa; strategie 
komunikacyjne w języku angielskim; znajomość języka technicznego oprogramowania używanego w branży 
 
-umiejętności: umiejętność komunikowania się z podmiotami działającymi w branży animacji (klienci, dostawcy, 
dystrybutorzy, firmy marketingowe, itp.) na poziomie międzynarodowym; umiejętność poprawnego czytania i 
interpretowania tekstów w języku angielskim na potrzeby scenariusza; umiejętność tworzenia oryginalnych 
scenariuszy w języku angielskim; umiejętność komunikowania się z członkami zespołu z innych krajów 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
-techniki negocjacyjne w języku angielskim w branży animacji 
-techniczne i handlowe terminy branżowe 
-jak stworzyć scenariusz w języku angielskim: przykłady, teoria i praktyka 
-ćwiczenia związane z branżą animacji 



 

 

 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady bezpośrednie -10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 10 h 
 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Napisanie krótkiego scenariusza do filmu rysunkowego w języku angielskim 
Wskaźniki: jakość scenariusza na poziomie gramatyki i składni; przyswojenie i wykorzystanie teorii i reguł 
gramatycznych poznanych w trakcie modułu 
 

  



 

 

Moduł 11/12  
 

Jednostka szkoleniowa - przepisy branżowe 
 

Czas trwania: 10 h 
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie  
-wiedza: obowiązki wprowadzone przez RODO 2016/679; formalności związane z dostosowaniem się do nowych 
przepisów i zachowaniem terminy; konsekwencje i reperkusje w przypadku nieprzestrzegania przepisów; europejskie 
przepisy dotyczące własności intelektualnej 
 
-umiejętności: umiejętność zdefiniowania celów i zasad nowych przepisów; umiejętność weryfikacji adekwatności 
stanu zabezpieczeń i obowiązków już przyjętych przez przedsiębiorstwo w zgodzie z obowiązującymi przepisami; 
umiejętność rozpoznania narzędzi do ochrony własności intelektualnej 
 

Treść szkolenia 
(konkretne treści w odniesieniu do zdefiniowanych celów nauczania) 
-rozporządzenie UE 2016/679 
-przyczyny wprowadzenia nowych przepisów 
-terytorialny zakres stosowania 
-zasady ogólne 
-„podmioty”: prawa stron i informacje; administrator danych 
-inspektor ochrony danych 
-nowe obowiązki: rejestr operacji przetwarzania oraz ocena wpływu na ochronę danych 
-obowiązki konsultacji z organem nadzorczym 
-kodeksy postępowania i certyfikaty 
-przekazywanie danych i kwestie związane z prawem spoza UE 
-ochrona własności intelektualnej 
-prawa własności intelektualnej 
-patenty, znaki towarowe, prawa autorskie 
-tajemnice handlowe 
-ochrona wzorów i modeli 
-domeny internetowe 
-ochrona baz danych 
-oznaczenia geograficzne 
-licencje oraz prawa własności intelektualnej 
-naruszenia praw własności intelektualnej 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady bezpośrednie -5 h 
Ćwiczenia praktyczne - 5 h 
 

Organizacja i logistyka 
(podstawowe wyposażenie i materiały w odniesieniu do metodyki nauczania i celów szkolenia) 
-multimedia i/lub książki wspierające naukę teoretyczną 
-stół/laptop/komputer stacjonarny 
-laboratorium informatyczne 
 

Metody oceny  
Test wielokrotnego wyboru dotyczący zagadnień omawianych w trakcie modułu. 
Wskaźniki: poprawność odpowiedzi; przyswojenie tematów poruszanych w trakcie modułu 
 



 

 

 

Moduł 12/12 
 

Praktyka 

Czas trwania: 90 h 
 

Szczegółowe cele dydaktyczne w zakresie 
-wiedza: teorie, praktyki i narzędzia poznane podczas kursu  
-umiejętności: zarządzanie, monitorowanie, realizacja części lub całego cyklu filmu lub filmu animowanego (lub 
komercyjnego) za pomocą narzędzi i technik poznanych podczas kursu. 
 

Treść szkolenia  
-planowanie cyklu produkcyjnego 
-zarządzanie relacjami z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
-monitorowanie cyklu produkcyjnego  
-zarządzanie cyklem produkcyjnym 
-kontrola jakości w całym cyklu produkcyjnym 
-zapewnienie zgodności z normami i celami jakościowymi  
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Praktyki w firmach branży animacyjnej - 90 h 
 

Metody oceny  
Raport z przebiegu stażu; ocena i ewaluacja przez firmę przyjmującą. 
 

 
 

C- PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I SZABLON MODELU BIZNESOWEGO 
 

Moduł 1/6 
 

Szablon modelu biznesowego (BMC, Business Model Canvas) 

Czas trwania: 20 h 
 

Treść szkolenia  
1. Teoria BMC 
2. Wykorzystanie BMC 
3. Teoria innowacji modelu biznesowego 
4. Pytania dotyczące innowacji modelu biznesowego  
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 5 h 
Ćwiczenia praktyczne z BMC - 15 h 
 
Narzędzie: BMC  

Metody oceny  
Ocena i ewaluacja BMC 

 



 

 

Moduł 2/6 
 

Szablon propozycji wartości   

Czas trwania: 20 h 
 

Treść szkolenia  
1. Teoria szablonu propozycji wartości (Value Proposition Canvas) 
2. Wykorzystanie szablonu propozycji wartości 
3. Prototypowanie i eksperymentowanie 
4. Eksperymentowanie 
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 5 h 
Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem szablonu propozycji wartości - 15 h 
 
Narzędzie: szablon propozycji wartości  

Metody oceny  
Ocena i ewaluacja szablonu propozycji wartości 
 

 

Moduł 3/6 
 

Marketing dla branży kreatywnej 

Czas trwania: 25 h 
 

Treść szkolenia  
1. Teoria budowania świadomości marki dla startupów 
2. Wskazówki do szablonu marketingowego 
3. Szablon marketingowy 
4. Ćwiczenia z wykorzystaniem szablonu marketingowego  
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem szablonu marketingowego - 15 h 
 
Narzędzie: szablon marketingowy 

Metody oceny  
Ocena i ewaluacja szablonu marketingowego 
 

 

Moduł 4/6 
 

Finansowanie społecznościowe jako narzędzie badania rynku 

Czas trwania: 15 h 
 

Treść szkolenia  
1. Czym jest finansowanie społecznościowe i jak zdefiniować jego cele 
2. Strategia finansowania społecznościowego 



 

 

3. Tworzenie kampanii finansowania społecznościowego  
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 5 h 
Ćwiczenia praktyczne - 10 h 
 

Metody oceny  
Stworzenie kampanii finansowania społecznościowego 
 

 

Moduł 5/6 
 

Prognozy finansowe 

Czas trwania: 25 h 
 

Treść szkolenia  
1. Teoria kosztów i budżetu 
2. Prognozy finansowe 
3. Prognozy sprzedaży i przepływów pieniężnych  
 

Metody i narzędzia 
(metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 10 h 
Ćwiczenia praktyczne - 15 h 
 

Metody oceny  
Ocena strategii budżetowej i biznes planu  
 

 

Moduł 6/6 
 

Mentoring dla przedsiębiorców z branży kreatywnej 

Czas trwania: 20 h 
 

Treść szkolenia  
1.   Rola mentora 
2.   Jak znaleźć mentora 
3.   Spotkania mentoringowe 

Metody i narzędzia 
(opisać metody dydaktyczne i organizacyjne przyjęte zarówno dla efektywnego przyswajania wiedzy teoretyczno-
technicznej, jak i pełnego rozwoju umiejętności wymaganych przez standardy zawodowe; opisać różne metody 
dydaktyczne, za pomocą których przekazywane są treści kształcenia) 
 
Wykłady stacjonarne - 5 h 
Ćwiczenia praktyczne - 10 h 
 

Metody oceny  
Spotkanie mentoringowe 
 



 

 

 
 


