Vážený pan
Tomáš Chalupa
ministr životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
V Praze dne 26. 7. 2012
Věc: Otevřený dopis k projektu Ekofilm
Vážený pane ministře,
občanské sdružení EKOFILM se po pečlivém zvážení rozhodlo nepředložit svůj projekt na základě
8. výzvy pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR na 38. – 40. Mezinárodní filmový festival EKOFILM 2012 – 2014, která byla
vyhlášena 12. 7. 2012 a její 38. ročník, by se měl konat začátkem prosince tohoto roku.
Podmínky této výzvy, především nereálné časové parametry v podstatě zamezují jeho přípravu
a realizaci na úrovni minulých ročníků.
V podmínkách je uvedeno, že festival má být realizován jako kulturní událost evropského významu
a svou úrovní má jít o kvalitní mezinárodní akci, ale 8. výzva tuto skutečnost v nastaveném
harmonogramu jednoznačně nezaručuje:
(vyhlášení 12. 7. 2012, termín pro podání projektů 26. 7. 2012, hodnocení projektů během měsíce
srpna, schvalování Radou Státního fondu životního prostředí ČR v září, uzavření smlouvy v říjnu až
listopadu a realizace festivalu odložená z původně stanoveného října na prosinec 2012).
V zadání 8. výzvy není uvedeno, kdy bude oznámeno žadatelům o realizaci projektu Ekofilm, který
z projektů byl vybrán, aby vítězný žadatel mohl bezodkladně zahájit přípravy festivalu. Pokud Vaši
úředníci počítají se zahájením příprav festivalu až po podepsání smlouvy, bude mít realizátor na
přípravu maximálně 4 týdny.
V tak krátkém termínu nelze zaručit organizaci ani lokální akce, natož akce mezinárodního
významu (nelze oslovit autory a odborné pracovníky pro semináře, sestavit pracovní štáb, zpracovat
filmový materiál, zajistit prostory, medializaci festivalu, připravit tiskoviny, o dalších důležitých
a nezbytných záležitostech, včetně vyhledávání a jednání s dalšími finančními partnery nemluvě).
Nutno připomenout, že současné situaci předcházela 7. výzva z 28. 3. 2012, do které zájemci
podávali své projekty k 30. 4. 2012. Zrušení výzvy se však uskutečnilo až dva a půl měsíce poté,
tedy 11. 7. 2012. Zadání a závazné podmínky pro 7. výzvu byly navíc zpracovány podle našeho
názoru nepřehledně a ne zcela odborně. Domníváme se, že to může být důvodem k tomu, že
7. výzva již není umístěna na webových stránkách SFŽP ČR, na rozdíl od ostatních dřívějších
výzev.
V odůvodnění nedostatků našeho projektu nejsou, podle našeho názoru, některé výhrady relevantní.
OS Ekofilm nebylo ani sděleno, kdo podaný projekt jmenovitě posuzoval.
OS EKOFILM se na organizaci MFF Ekofilm podílelo 10 let, během kterých prestiž a povědomí
festivalu narůstalo. Také jsme přesvědčeni o tom, že i pro MŽP byl festival každoročně přínosem
a dobrou vizitkou.
Kooperace a koordinace mezi vyhlašovatelem a realizátorem však má v posledních letech tendenci
opačnou. Domníváme se, že ze strany vyhlašovatele nejsou realizátorovi poskytovány podmínky
k možnosti plnohodnotné organizace akce mezinárodního významu a kontinuita festivalu je
upozaďována.

Vážený pane ministře,
občanskému sdružení EKOFILM a celému dosavadnímu organizačnímu štábu MFF Ekofilm záleží
na kvalitě festivalu, proto se nemůže zapojit do 8. výzvy, jejíž podmínky neposkytují možnost
k profesionální organizaci, kterou mezinárodní filmový festival vyžaduje. Současná situace nás
naplňuje nejistotou a obavami o zachování MFF Ekofilm, který je doposud nejstarším filmovým
festivalem svého druhu v Evropě a mezi tvůrci z celého světa festivalem uznávaným a oblíbeným.
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