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Rīgas Filmu fonds nākamgad plāno līdzfinansēt trīs filmu uzņemšanu, kā arī piesaistīt vēl ciešāku ārvalstu kino producentu interesi
par Rīgu kā kino veidošanai piemērotu vietu un Rīgas Filmu fondu kā sadarbības partneri filmu veidošanā.
2011.gadā Rīgas Filmu fonda budžetā vēlas paredzēt 622 613 latu, kas pārsvarā domāti dažādu kino projektu līdzfinansēšanai. Par
kino fondam paredzēto budžetu ceturtdien lems Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja.
Rīgas Filmu fonds aprēķinājis, ka 556 453 lati no šīs summas paredzēti filmu līdzfinansējumam – 116 453 latus paredzēts piešķirt
jau šogad konkursā uzvarējušajai Dānijas filmai “Karaliskā dēka”, ko Rīgā filmēs 2011.gada pavasarī, bet 450 tūkstošus latu
paredzēts izmantot, plānojot izsludināt divus Rīgas Filmu fonda konkursus, katram paredzot aptuveni 225 tūkstošus latu. Šos
konkursus iecerēts izsludināt šā gada oktobrī un 2011.gada aprīlī.
Fonds informēja, ka pašlaik Rīgā gatavību filmēt ir izteikuši Dienvidkorejas producenti, kuri paredz Rīgā un Latvijā tērēt 2,2
miljonus eiro, kā arī britu “Left Bank Pictures” un “Baltic Film Services”, gatavojot filmas Rīgā un tērējot katra aptuveni pusmiljonu
latu.
Vēl vairāki citi ārvalstu producenti ir izteikuši interesi par iespējām filmēt Rīgā, kur pašlaik nav iespējams paredzēt līdzfinansējuma
apmērus līdz brīdim, kad būs noslēdzies līdzfinansējuma konkurss.
Prognozējams, ka abos 2011.gada konkursos kopā varētu piedalīties filmas, kuru kopējais pieprasītais līdzfinansējuma budžets
tomēr pārsniedz 450 tūkstošus latu, piebildis Rīgas filmu fonda pārstāvis.
Pārējais nākamajam gadam lūgtais finansējums tiktu sadalīts, 3000 latu paredzot mājas lapas “www.filmriga.lv” izveidei un
tehniskajai administrācijai; 600 latu – tulkojumu darbiem mājas lapas un dokumentu tulkošanai angļu un krievu valodā, 2000 latu –
bukletu izveidei par Rīgas Filmu fondu un Rīgu kā filmēšanas vietu, bet 10 560 latu – alga projektu koordinatoram un projektu
vadītājam.
20 tūkstoši latu nepieciešami arī dalības nodrošināšanai starptautiskās kino tēmai veltītās izstādēs. Lielu daļu šādu izstādes
izdevumu varētu segt Latvijas kino producenti un kompānijas, kas vēlētos sevi reklamēt šajās izstādēs kā partnerus filmēšanas
organizēšanai Rīgā, vēl 20 tūkstoši latu nepieciešami mārketinga izdevumiem Rīgas kā filmēšanas vietas reklāmai starptautiskos
profesionālajos medijos.
Savukārt 5000 latu paredzami pieredzes braucieniem uz Ungāriju un Vāciju, lai izpētītu šo valstu atbalsta sistēmas filmu
uzņemšanai valsts teritorijā un skatītu iespējas šo pieredzi pārmantot Rīgas filmu fonda darbībā. Papildus 5000 latu paredzēti
publicitātes pakalpojumu apmaksai starptautiskai kompānijai, kas spētu nodrošināt Rīgas Filmu fonda publicitāti ar filmēšanu
saistīto cilvēku un kompāniju komunikācijas kanālos.
RD Uzņēmējdarbības koordinācijas centra direktors Ervīns Labanovskis arī norādīja, ka veiksmīgai ārvalstu filmu producentu
piesaistīšanai Rīgai būtu nepieciešams pastāvīgs darbinieks, kas administrētu Rīgas Filmu fonda darbību – kontaktētos ar konkursa
dalībniekiem, kontrolētu līgumu izpildi, atjaunotu mājas lapas aktualitāšu sadaļu un informatīvā bukleta saturu, kā arī koordinētu
Rīgas Filmu fonda mārketinga un publicitātes pasākumus.
Atsevišķs cilvēks būtu nepieciešams, lai sadarbībā ar Nacionālo kino centru izstrādātu stratēģiju un pasākumus ārvalstu kino
producentu piesaistīšanai filmu uzņemšanai Rīgā, kā arī koordinētu pašvaldības puses rīcību filmu uzņemšanas laikā.

Labanovskis arī minēja – ņemot vērā, ka pašreizējā paredzētā Rīgas Filmu fonda līdzfinansējuma intensitāte ir 7 līdz 15% no
kopējiem Rīgā veiktajiem izdevumiem, secināms, ka viens ieguldītais lats Rīgas Filmu fondā piesaista Rīgai un Latvijai deviņus latus,
no kuriem daļa naudas atgriežas arī pašvaldības budžetā (īpaši gadījumos, kad tiek algoti vietējie aktieri, statisti, darbinieki
filmēšanas nodrošināšanai, – 26% ienākuma nodokļa veidā).
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