
U kategoriji Natjecanje hrvatskog filma mogu se natjecati  filmovi hrvatskih redatelja i/ili filmovi kojima je barem jedna od 

zemalja produkcije Hrvatska.

Film hrvatskog redatelja ili film čija je glavna zemlja produkcije Hrvatska automatski se smatra većinski hrvatskim filmom.

Hrvatskim redateljem smatra se redatelj koji ima hrvatsko državljanstvo ili kontinuirano živi i radi u Hrvatskoj.

Prijavitelja filma koji nije djelo hrvatskog redatelja ili filma čija glavna zemlja produkcije nije Hrvatska molimo da ispuni 

kvalifikacijski upitnik za utvrđivanje hrvatskog udjela u produkciji:

KVALIFIKACIJSKI UPITNIK
1. Sudjelovanje hrvatskih* filmskih profesionalaca BODOVA
Koproducent 5
Autor vizualnog rješenja filma 5
Scenarist 5
Autor idejnog rješenja 5
Animacija 3
Tehnička realizacija slike (DoP, kompoziting, montaža) 3
Zvuk (Dizajn zvuka, glazba) 3
2. Ostali kriteriji
Važnost za hrvatsku kulturu** 5
Financijska potpora javnih izvora Republike Hrvatske 8
Hrvatski naručitelj ili privatni pokrovitelj 3

UKUPNO 45

*hrvatskim filmskim profesionalcem smatra se onaj koji ima hrvatsko državljanstvo ili kontinuirano živi i radi u Hrvatskoj

**film nastao po književnom predlošku hrvatskog autora ili predlošku značajnom za hrvatsku kulturu, film koji temom 

promovira hrvatsku kulturu ili obrađuje teme specifične za Hrvatsku  i sl.

MOLIMO DA ISPUNJENI OBRAZAC POŠALJETE NA ENTRIES@ANIMAFEST.HR!

NAPOMENA: U slučaju da je više osoba sudjelovalo u pojedinoj kreativnoj ulozi bodovi se proporcionalno dijele

Film koji u kvalifikacijskom testu ostvari 20 ili više bodova kvalificira se kao većinski hrvatski film.

Vijeće festivala zadržava pravo konačne odluke o kvalifikaciji filma kao većinski ili manjinski hrvatskog filma.

Filmovi s većinskim hrvatskim produkcijskim i umjetničkim udjelom koji budu odabrani u Natjecanje hrvatskog filma natjecatΧ 
će se za Nagradu za najbolji hrvatski film. Filmovi s manjinskim hrvatskim produkcijskim i umjetničkim udjelom koji budu 

odabrani u Natjecanje hrvatskog filma natjecat će se za Posebno priznanje za najbolji manjinski hrvatski film prema odluci 

žirija Natjecanja hrvatskog filma. 
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