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Łódzki Fundusz Filmowy

Jest najstarszym i jednym z największych funduszy filmowych              
w kraju. Powstał w 2007 roku przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta
Łodzi, a od 2015 roku funkcjonuje w strukturach instytucji EC1 Łódź –
Miasto Kultury. Fundusz działa w systemie corocznych konkursów,              
w których wyłaniane są projekty audiowizualne objęte
dofinansowaniem.

Wsparcie ma formę wkładu koprodukcyjnego, co
przekłada się na partycypowanie instytucji w prawach
autorskich do filmów oraz przychodach z eksploatacji.
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Środki przyznawane są projektom
powiązanym z regionem poprzez osoby
twórców, temat lub miejsce realizacji
produkcji.

Kluczowym celem konkursu jest
rozwój lokalnego sektora filmowego,
w tym sukcesywne zwiększanie ilości
realizowanych produkcji w regionie.
Istotą funduszu jest również
wspieranie wartościowego kina
artystycznego, często przynoszącego
wiele prestiżowych wyróżnień oraz
przyczyniającego się do promocji
Łodzi i samej Instytucji. 



ZAŁOŻENIA FUNDUSZU

Realizacja projektu w Łodzi lub województwie łódzkim:

a. ulokowanie zdjęć, 

b. wykonanie prac postprodukcyjnych 

c. preprodukcja animacji lalkowej (wykonanie lalek)  

Do Konkursu zgłaszane mogą być projekty filmów fabularnych
pełnometrażowych (minimum 70 minut), dokumentalnych
i animowanych. 

Od 2021 roku środki mogą otrzymać także seriale fabularne.
Dotyczy to produkcji obejmujących min. 5 odcinków w sezonie,              
o czasie trwania min. 25 min każdy.  Z uwagi na zmieniające się
trendy rynkowe na listę wspieranych produkcji zostały włączone:
serie, mini serie, antologie, których dystrybucja odbywać się
będzie w telewizji lub on-line.

Środki na wsparcie serialu mogą otrzymać zarówno nadawcy jak    
i producenci, posiadający udziały w prawach autorskich do utworu,
umożliwiające jego późniejszą eksploatację.

Obowiązek wydatkowania
w regionie środków           
 o wartości minimum 150%
wkładu koprodukcyjnego
EC1 Łódź. 



ŁÓDZKI FUNDUSZ 
FILMOWY 2021

Budżet konkursu, w kwocie ponad 1 200 000 zł brutto, został
podzielony na realizację 9 filmów, które częściowo lub w całości
powstaną na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.  

Spośród 24 zgłoszonych projektów wytypowano te, które otrzymały
najwyższą liczbę punktów według trzech kryteriów: walorów
artystycznych, przygotowania produkcji od strony ekonomiczno-

realizacyjnej oraz efektu regionalno-promocyjnego dla  Miasta.

reżyseria Kuba Czekaj
producent Centrala Distribution
wkład: 100 000,00 zł netto

Lipstick on the Glass  

reżyseria Jan Jakub Kolski
producent Wytwórnia Doświadczalna
wkład: 300 000,00 zł netto.

FILMY FABULARNE

Wariaci

WŚRÓD NAJLEPIEJ OCENIONYCH TYTUŁÓW ZNALAZŁY SIĘ               

2 PROJEKTY FABULARNE, 5 ANIMOWANYCH ORAZ 2 DOKUMENTALNE



reżyseria Michał Łubiński
producent CeTA
wkład: 70 000,00 zł netto.

FILMY ANIMOWANE

Astra

reżyseria Katarzyna Wilk
producent Animoon
wkład: 108 880,00 zł netto

I love this

reżyseria Piotr Milczarek
producent Fumi Studio
wkład: 15 300,00 zł netto

Innego końca nie będzie

reżyseria Wojciech Sobczyk
producent Kraków Film Klaster
wkład: 80 000,00 zł netto

Jesień

reżyseria Zuzanna Szyszak
producent Likaon
wkład: 60 000,00 zł netto

Safari Club

reżyseria Sławomir Grünberg
producent LOGTV Films Polska
wkład: 144 300,00 zł netto.

FILMY DOKUMENTALNE

Łódź Kaliska

reżyseria Eliza Kubarska
producent  Braidmade Films PL
wkład: 100 000,00 zł netto

Ostatnia wyprawa



JEDNOLITY WNIOSEK
APLIKACYJNY

Od roku 2021 nabór w aż ośmiu regionalnych funduszach
filmowych, zrzeszonych w Sekcji przy Krajowej Izbie Producentów
Audiowizualnych, prowadzony był poprzez ujednolicony
formularz aplikacyjny. 

Producenci ubiegający się o środki z Łodzi, Śląska, Mazowsza,

Krakowa, Podkarpacia, Dolnego Śląska, Zachodniopomorskiego
oraz Warmii i Mazur mogą korzystać ze wspólnego wzoru
wniosku w formacie excel.  

Przyjęte rozwiązanie pozwala
zaoszczędzić czas, energię, a co
najważniejsze sprawia, że proces
aplikacyjny stał się znacznie
prostszy. Planowane jest także
przejście wyłącznie na wersję
elektroniczną wniosków. 

FORMULARZ POWSTAŁ 

Z INICJATYWY 

ŁÓDŹ FILM COMMISSION



WSPARCIE Z ŁÓDZKIEGO
FUNDUSZU FILMOWEGO

103
dofinansowane filmy

14
lat działalności

Liczba tytułów, którym fundusz udzielił wsparcia: 103
fabularne

dokumentalne

animowane

38

30

35

Kwota dotychczas udzielonego 
wsparcia (wszystkie filmy)

12 776 356
(netto)

Kwota wydatkowana 
na terenie województwa w wyniku
wsparcia udzielonego producentom

18 504 246

Udział łódzkich producentów 
wśród wszystkich beneficjentów 60%



Fundusz konsekwentnie wspiera obrazy animowane. Dotychczas
dofinansował 35 tytułów, co stanowi ponad 50% wszystkich animacji
ogółem koprodukowanych przez fundusze filmowe w Polsce. Tak
wysoki poziom wsparcia jest determinowany kilkoma aspektami. Po
pierwsze należy wspomnieć wieloletnią historię łódzkiej animacji,
której korzenie sięgają lat 40. XX wieku (pierwszy w Polsce
animowany film lalkowy oraz uruchomienie Państwowego Studia
Małych Form Filmowych Se-Ma-For). Kolejno dwa Oscary dla
krótkometrażowych obrazów powstałych w Łodzi: "Tango" w reżyserii
Zbigniewa Rybczyńskiego oraz "Piotruś i wilk" autorstwa Suzie
Templeton. 

ŁÓDZKA ANIMACJA

Przez lata w mieście wykształciło się
wielu animatorów, plastyków, twórców
lalek, autorów zdjęć, którzy przyczynili
się do rozwoju Polskiej Szkoły Animacji. 

Łódź jest siedzibą wyższych
szkół artystycznych, w tym
Szkoły Filmowej oraz Akademii
Sztuk Pięknych, które każdego
roku zapewniają profesjonalną
kadrę dla branży filmowej,
gotową do zaangażowania
się w projekty animowane.             

W mieście działa obecnie
kilkanaście firm produkcyjnych
doświadczonych w dziedzinie
animacji oraz oferujących
szeroki zakres usług filmowych. 



K O P R O D U K C J E
M I Ę D Z Y N A R O D O W E

W ramach Łódzkiego Funduszu Filmowego dofinansowanie

mogą otrzymać projekty, które są realizowane w Polsce

wyłącznie częściowo. Mowa tu o koprodukcjach

międzynarodowych. Na 103 tytuły wsparte z funduszu 31

powstało przy udziale partnerów z poza Polski, co stanowi

ponad 30% ogółu i plasuje Łodź w czołówce miast, które

najchętniej koprodukują projekty z udziałem

zagranicznego kapitału. Wspomniany wynik przekłada się

na zwiększone zasięgi promocyjne, wykraczające poza

kraj macierzysty produkcji, a często również na znacznie

większe przychody z tytułu dystrybucji (zwiększona liczba

pól eksploatacji).
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Liczba międzynarodowych koprodukcji wspartych z ŁFF w latach 2007-2021



NAGRODY I FESTIWALE

Wśród tytułów dofinansowanych ze środków Łódzkiego Funduszu
Filmowego można wymienić wybitne obrazy, które bez wątpienia
przyczyniły się do zwiększenia prestiżu i zainteresowania Miastem:

Ida oraz Zimna Wojna (reż. P. Pawlikowski), W ciemności (reż.     

 A. Holland - nominacja do Oscara dla Najlepszego Filmu
Nieanglojęzycznego) oraz Powidoki, czyli ostatni projekt
zrealizowany przez Andrzeja Wajdę.

Warto wspomnieć również o znakomitych debiutach wspartych      

 z funduszu, takich jak Diagnosis (reż. E. Podgórska - nagroda za
najlepszy debiut na Forum Kina Europejskiego Cinergia) Cicha
ziemia, (reż. A. Woszczyńska - międzynarodowa premiera na
Festiwalu Filmowym w Toronto), Anatomia (reż. A. Janowska -

konkurs Giornate degli Autori - Festiwal Filmowy w Wenecji).

NAGRADZANE TYTUŁY

Zimna wojna (reż. P. Pawlikowski, 2018) 

Nagroda za reżyserię na Festiwalu 

Filmowym w Cannes,
6 Europejskich Nagród Filmowych, 

3 nominacje do Oscara,

4 nominacje do nagród BAFTA

Zabij to i wyjedź z tego miasta 

(reż. M. Wilczyński, 2020) 

Berlinale selekcja Encounters, 
Grand Prix na Festiwalu w Annecy

Sweat (reż. M. von Horn, 2020) 

Cannes oficjalna selekcja



EKEKT MNOŻNIKOWY
DZIAŁANIA FUNDUSZU

4 OBSZARY ODDZIAŁYWANIA NA REGION

Fundusz jako narzędzie lokalnego rozwoju gospodarczego

Fundusz jako narzędzie rozwoju turystyki - set jetting

Fundusz jako narzędzie promocyjne
 

Fundusz jako narzędzie kulturotwórcze

LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY

Zatrudnienie twórców i specjalistów, lokalnych firmy z regionu
Opłaty za wynajem: miejskich nieruchomości, za zajęcie pasa
drogi, realizację zdjęć w parkach, przestrzeni instytucji kultury
Podatki: PIT, CIT, transportowy
Wpływ na inwestycje w sektorze
Rozwój lokalnych firm
Tworzenie miejsc nowych miejsc pracy
Podnoszenie innowacyjności Miasta

Wskaźnik mnożnikowy dla Europy wynosi: 2,09 (wpływ ekonomiczny)
= 1 USD generuje 2.09 USD wydatkowanego lokalnie

 
Fundusz jako koproducent = przychody ze sprzedaży filmu

 
Wsparcie jednego projektu generuje powrót do regionu kolejnych 

(często bez wsparcia finansowego regionu)

* dane Olsberg.SPI



ŁÓDŹ FILM
COMMISSION

ogółem ponad 2000
dni zdjęciowych w regionie

176 
projektów w regionie

W 2009 roku powstała Łódzka Komisja Filmowa, pierwsza tego typu
jednostka w Polsce, będąca kolejnym, po uruchomionym dwa lata
wcześniej Łódzkim Funduszu Filmowym, krokiem w realizacji polityki
filmowej Miasta. Komisja, osadzona w strukturach instytucji EC1 Łódź, ma
za zadanie zapewnić kompleksową, profesjonalną pomoc producentom
wszelkich możliwych form produkcji audiowizualnej. 
 
Łódź Film Commission jest także odpowiedzialne za budowę narzędzi
wsparcia dla projektów filmowych takich jak: karta rabatowa ŁFC,
obniżki cen za zajęcie pasa ruchu drogowego, najmu terenów
zielonych i nieruchomości należących do Miasta czy bezpłatne bazy
danych. Przedstawiciele komisji udzielają informacji o wszelkich
zasobach potrzebnych producentowi do sprawnej i bezproblemowej
realizacji filmu. Jednostka pełni istotną rolę w zakresie promowania
potencjału i otwartość Łodzi na kinematografię.

Łódź Film Commission jest członkiem wielu międzynarodowych               
i krajowych organizacji branżowych: AFCI, KIPA, SPPA, CineRegio. 



SZTUKA TWORZENIA LALKI

W Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź
zainicjowana została wystawa Sztuka
tworzenia lalki stanowiącą prezentację
efektów profesjonalnych warsztatów 

 skierowanych do twórców animacji.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez
Stowarzyszenie Producentów Polskiej
Animacji z przedstawicielami łódzkich
producentów animacji: Momakin, Toto,

WJ Team, przy wsparciu EC1 Łódź,

Akademii Sztuk Pięknych i Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej           
i Teatralnej. Projekt dofinansowano           

z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

POZOSTAŁA
AKTYWNOŚĆ

SPOTKANIA ŁÓDZKIEJ BRANŻY
AUDIOWIZUALNEJ

 
W 2021 roku rozpoczęto regularny cykl
spotkań dla branży audiowizualnej. Ich
głównym celem jest integracja środowiska
filmowego. Podczas webinarów zaproszeni
goście dzielili się swoimi doświadczeniami
z obszaru produkcji w czasach pandemii
COVID-19, wirtualnej produkcji z ekranami
LED czy też poszukiwania nowatorskich
form narracji audiowizualnej.



kwalifikacja zielonych kosztów
wytyczne (guidelines)
formularz aplikacyjny 

dedykowane zapisy

Łódzki Fundusz Filmowy

pierwszy "zielony" fundusz w Polsce

ZRÓWNOWAŻONA
PRODUKCJA
FILMOWA

Przemysł audiowizualny, we wszystkich swoich fazach, od produkcji,
po dystrybucję, przyczynia się do degradacji środowiska
naturalnego, w tym emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.

W odpowiedzi na te wyzwania zespół Łódź Film Commission
postawił sobie za cel znalezienie skutecznych rozwiązań
przyczyniających się do zahamowania kryzysu klimatycznego.
Kluczowym działaniem jest propagowanie idei zrównoważonej
produkcji – green filmingu, świadomego realizowania utworów
audiowizualnych w sposób jak najbardziej ekologiczny.

szkolenia ekologiczne
baza eko-dostawców
panele festiwalowe

Nadchodzące inicjatywy



G R E E N  F I L M I N G
D Z I A Ł A N I A  Ł F C

Zwieńczeniem zielonego dnia         

było podpisanie Porozumienia na

rzecz zrównoważonej produkcji

audiowizualnej – Film dla klimatu.

Jednym z sygnatariuszy jest EC1

Łódź oraz Łódź Film Commission. 

Łódź Film Commission jest jednym z inicjatorów Filmu dla

klimatu, czyli nieformalnej grupy, w skład której wchodzą m.in:

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, CeTA, Klub

Producentów Reklamy, Fumi Studio, HAKA Films, Silver Frame,

La Polaca, Centrala FILM, Stowarzyszenie Komunikacji

Marketingowej. Grupa była współorganizatorem panelu

"Branża audiowizualna dla klimatu. Jak uczynić sektor

bardziej zielonym?" organizowanym w ramach 46. Festiwalu

Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

ŁFC będąc podmiotem zrzeszonym     

 w międzynarodowych organizacjach
branżowych ma możliwość czerpania
wiedzy o eko produkcji od partnerów                  

z całego świata. Działalność w grupie
Green Regio sprawiła, że po raz
pierwszy w historii na europejskiej
„zielonej mapie filmu” uwzględniona
została Polska, a konkretnie Łódź. 

https://www.facebook.com/filmdlaklimatu/?__cft__%5b0%5d=AZVSS7spdzMOAnNOWlgnpvwutyiuWqDidKE1uQzj2s9gyF4M3kA7lcTt_tgtsnbKTSYh7_iXr9cJSJyPtn05rv2Fm5tMnZX5zUksZ3eC8h4bX-SuVDKFmkHXJBm33_oyg1kX5shLNqgILOyFhq1HxzEn&__tn__=kK-R


Opracowanie: Marta Krymarys
Nadzór merytoryczny: Monika Głowacka

Dyrektor EC1 Łódź: Błażej Moder

EC1 Łódź - Miasto Kultury 
ul. Tuwima 46, 90-021 Łódź

 
www.lodzfilmcommission.pl

lfc@ec1lodz.pl
+48 42 600 61 33


