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Pozyskiwanie funduszy na projekty filmowe - perspektywa inwestora 

 

Grupa docelowa: profesjonaliści z branży audiowizualnej 

---------------------------------------------------------------------- 

1. Inwestowanie w branży fi lmowej 

Branża filmowa jest jedną z tych branż, w których potrzebne są duże nakłady 
pieniężne, żeby móc sfinalizować dany projekt i w przyszłości osiągnąć sukces. 
Każdy film bez wyjątku, począwszy od tych krótkometrażowych i najprostszych a 
skończywszy na tych komercyjnych z gwiazdorską obsadą wymagają sporego 
budżetu. Nasuwa się w tym momencie kluczowe pytanie: gdzie i w jaki sposób 
można szukać pieniędzy oraz osób czy firm, które zgodzą się zainwestować w 
powstający film. Ryzyko jest bowiem zawsze, mniejsze lub większe, a sukces nie 
zawsze można przewidzieć. Środki można pozyskać zarówno ze źródeł 
publicznych m.in. PISF, jak i źródeł prywatnych, czyli inwestorów prywatnych, 
jakimi mogą być osoby fizyczne lub fundusze inwestycyjne.  

Nie należy jednak dokonywać podziału i traktować świata filmowego, jako 
czegoś zupełnie innego i odrębnego. Branża filmowa bowiem pod kątem 
inwestycyjnym rządzi się bardzo podobnymi prawami, jak pozostałe branże. 
Należy więc rozpatrywać ją również pod kątem finansowym. 

2. Osoba inwestora 

Inwestorem może być osoba fizyczna, bądź przedsiębiorstwo. Są różnego 
rodzaju inwestorzy. Jedni inwestują ze względów finansowych, a inni ze względu 
na sentyment, emocje itp.  

Pos łuchajcie, jak Krzysztof Mikulski ,  jeden z gości panelu Pro Industry, 
za łożyciel biznesu inwestycyjnego na p łaszczyźnie f i lmowej, mówi na 
temat osoby inwestora i jego typów. (Pozyskiwanie funduszy na 
projekty f i lmowe - perspektywa inwestora [00:00 - 03:39]) 

Prawdziwy inwestor może być nazywany także sponsorem czy mecenasem i nie 
jest to złe. Należy jednak postawić pewną granicę. Każdy inwestujący chce 
zwrotu swojego kapitału włożonego w produkcję filmu wraz z zyskiem. Bilans musi 
być dodatni. Biorąc środki finansowe od inwestora, trzeba się zastanowić, od 
kogo się je otrzymuje i co to za sobą niesie, co dla nas oznacza.  

Inwestor zawsze zwraca uwagę na to, w jakim stopniu filmowcy zwracający się 
do niego z prośbą o zainwestowanie środków finansowych w ich projekt, są w 
stanie zaryzykować. Jest to osoba, która inwestuje bardzo świadomie i ma na 
względzie pewnego rodzaju ryzyko.  

Dwie grupy inwestorów finansowych: 

a) Tacy, którzy chcą dać środki finansowe i potem je odebrać w tej samej 
formie ; 



	

Autor:	Katarzyna	Trojnar	

b) Tacy, którzy chcą dać środki finansowe, ale potem odebrać je zupełnie 
gdzieś indziej, np. product placement (sukces marketingowy). 

Inwestor patrzy, co filmowiec zrobił do momentu, zanim do niego przyszedł, czy 
wyczerpał już wszystkie możliwości zdobycia funduszy na swój projekt. Czy 
wyczerpany został limit robienia biznesu za darmo. Dla inwestora ważna jest 
każda działalność filmowca starającego się o fundusze, istotne znaczenie ma 
udział w prestiżowych warsztatach filmowych czy pokaz poprzednich projektów 
filmowych na różnego typu eventach. Należy go więc o tym wszystkim 
poinformować i zwiększyć tym samym szanse na sfinalizowanie inwestycji.  

Pos łuchajcie, jak Krzysztof Mikulski mówi na temat świadomości 
inwestorów odnośnie wk ładu finansowego w branży fi lmowej. 
(Pozyskiwanie funduszy na projekty f i lmowe - perspektywa inwestora 
[00:00 - 03:39]) 

W dzisiejszych czasach zwiększa się także liczba inwestorów, którzy zatrudniają 
osoby na stanowisko swoich doradców finansowych. To z nimi właśnie w dużej 
mierze filmowcy mają kontakt na dalszym etapie rozmów, muszą więc być na to 
przygotowani i dysponować odpowiednią wiedzą odnośnie wszystkich 
szczegółów projektu. Doradcami są bowiem osoby posiadające informacje 
dotyczące całej branży filmowej, przede wszystkim kwestii technicznych, 
prawnych i finansowych.   

3. Fundusze publiczne 

Przedsięwzięcia publiczne np. PISF powinny pomóc przy starcie w branży 
filmowej, jednak już po debiucie najlepiej trzymać się jak najdalej od pieniędzy 
publicznych. To bardzo niszczy biznes i rozleniwia myślenie, czego skutkiem jest 
odstraszenie inwestorów prywatnych.  

Pos łuchajcie, jak Krzysztof Mikulski mówi na temat powodów 
rezygnacji z korzystania ze środków publicznych po debiucie 
f i lmowym, a Alicja Grawon – Jaksik, dyrektorka Krajowej Izby 
Producentów Audiowizualnych (KIPA) odnosi się  do mówienia o f i lmie 
jako ca łym procesie. (Pozyskiwanie funduszy na projekty f i lmowe - 
perspektywa inwestora [03:39-07:45]) 

 

 

 

 

 

 


