Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Województwu Zachodniopomorskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 i z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568,
poz. 695, poz. 1175, poz. 2320), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża zgodę na udzielenie w roku 2021 pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zamku
Książąt Pomorskich w zakresie realizacji zadań dotyczących Zachodniopomorskiego Funduszu
Filmowego "Pomerania Film".
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Miasta
Szczecin w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” został utworzony w 2009 roku i obecnie
działa w strukturze Zamku Książąt Pomorskich. Jego celem jest wspieranie Produkcji Filmowych
związanych z województwem zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i
Koszalin, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, a także
do budowania jego pozytywnego wizerunku.
ZFF to inicjatywa finansowa podejmowana przez samorządy, służąca wspieraniu rozwoju produkcji
audiowizualnej w regionie, wspierająca producentów i twórców sektora audiowizualnego
i
stanowiąca skuteczne narzędzie budowania marki regionu poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje
regionalny product placement w produkcji filmowej. Służy zarazem aktywizacji lokalnego rynku usług
poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału (uczelnie artystyczne, wykwalifikowana kadra, krajobraz
kulturowy). Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową ze środków ZFF jest jej
powiązanie z województwem zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecina i
Koszalina poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu.
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