FORELØBIGE STØTTEVILKÅR: SPILORDNINGEN
Af den 24.10.2011

Nærværende støttevilkår er behandlet af DFI´s direktion den 24.10.2011.
Der tages forbehold for senere ændringer.
0. INDHOLD
1. Formål
2. Ideudviklingsstøtte
3. Projektudviklingsstøtte
4. Generelle vilkår
4.2 Ansøgning om støtte, støttetilsagn samt afrapportering
4.3 Regnskab
4.4 Tilbagebetaling og misligholdelse
4.5 Kreditering
4.6 DFIs rettigheder
1. FORMÅL
1.1 Spilordningen under DFI er en støtteordning rettet mod udvikling af danske
digitale spil for børn og unge. Støtten bevilges af DFIs direktion.
1.2 Støtten kan gives som ideudviklingsstøtte eller som projektudviklingsstøtte.
Der kan ydes støtte til udvikling af digitale interaktive spil uanset teknologisk
platform og forventet distributionsproces.
1.3 Ansøgninger vurderes af en spilredaktion, der indstiller projekter til støtte.
1.4 Ved vurderingen af om en ansøgning skal tildeles støtte lægges der
afgørende vægt på, at indhold, spildesign og udtryk formodes at repræsentere
originalitet i forhold til det dominerende udbud af spil, oplevelse i den forstand,
at projektet vurderes at indeholde stærke ambitioner inden for leg, læring
og/eller kunstnerisk udtryk og kvalitet i den forstand, at projektet repræsenterer
et højt spilmæssigt og designmæssigt ambitionsniveau. Desuden skal ansøgeren
sandsynliggøre, at spillet kan realiseres og vil kunne opnå et publikum på
markedet og/eller i undervisningsmæssige sammenhænge.
1.5 Spilordningen kan ikke støtte spil, der formodes at virke skadelige eller
forrående på børn og unge eller pornografiske spil.
1.6 Ved støttetildelingen lægges der vægt på, at støtten har væsentlig betydning
for ansøgers mulighed for at producere spillet.
2. IDEUDVIKLINGSSTØTTE
2.1 Støtte til ideudvikling har til formål at understøtte udviklingen af ideer til nye
spil. Det er et krav, at den ide, der ansøges om ideudviklingsstøtte til,

1

manifesterer sig i et foreløbigt koncept for spillet, der kan præsenteres visuelt,
og at spillets primære målgruppe og anvendelsessammenhænge er beskrevet.
2.2 Spilordningen kan yde op til 75.000 kr. i støtte til ideudvikling.
2.3 Ideudviklingsstøtte ydes til en dansk producent, jf. pkt. 4.2.1, og
ideudviklingen skal forestås af minimum to personer, der i væsentligt omfang
repræsenterer kernekompetencer, der normalt indgår i spilproduktion som f.eks.
spilinstruktion (game director), teknisk ledelse (technical director) og
produktionsledelse (producer).
2.4 En ansøgning om støtte til ideudvikling skal minimum indeholde:









Ansøgningsskema
Pitch af spillet (max 1 side)
Beskrivelse af projektets forventninger til design, produktion og målgruppe
Kort beskrivelse af ideudviklingens forventede resultat og klare kriterier for
ideudviklingens afslutning (max 1 side)
Budget for ideudviklingen
Finansieringsplan for ideudviklingen
Produktionsplan for ideudviklingen
CV for projektets nøgledeltagere

2.5 Ansøgere kan efterfølgende blive inviteret til uddybende projektsamtale med
Spilordningens redaktion.
2.6 Spilordningen godkender ikke, at ideudviklingsbudgettet indeholder
usikkerhedsmargin og udgifter til administration.
2.7 Støtte til ideudvikling udbetales normalt i to rater, henholdsvis 75% af
støttebeløbet ved underskrift af tilsagn og de resterende 25% ved Spilordningens
godkendelse af regnskab aflagt i henhold til nærværende vilkår.
2.8 Ideudviklingsstøtte kan først udbetales efter modtagelse af producentens
skriftlige accept af støttetilsagnet.
3. PROJEKTUDVIKLINGSSTØTTE
3.1 Støtte til projektudvikling har til formål at understøtte projektudvikling af
spilkoncepter.
3.2 Der kan ydes projektudviklingsstøtte til udviklingsfaser, der afsluttes med en
sammenhængende del af det endelige spil, f.eks. en demo (vertical slice), og i
særlige tilfælde kan der ydes støtte til udviklings- og/eller produktionsfaser frem
til første udgivelse (first release).
3.3 Spilordningen kan yde støtte op til 1,5 mio. kr. til projektudvikling. Dog kan
støtte til projektudvikling maksimalt udgøre op til 60% af de samlede
budgetterede udgifter til projektudviklingen.
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3.4 Der kan ikke gives tilsagn om projektudviklingsstøtte, før der foreligger
regnskab godkendt af Spilordningen for en eventuel ideudviklingsstøtte til
samme projekt.
3.5 Projektudviklingsstøtte ydes til en dansk producent, jf. pkt. 4.2.1, og
projektudviklingen skal forestås af minimum tre personer, der repræsenterer
kernekompetencer, der normalt indgår i spilproduktion.
3.6 For at modtage projektudviklingsstøtte skal støttemodtager dokumentere, at
projektet kan håndtere de teknologiske og designmæssige udfordringer, som
produktionen af spillet indebærer, f.eks. ved at have produceret en prototype
eller et sammenligneligt produkt udviklet med samme teknologi.
3.7 En ansøgning om støtte til projektudvikling skal minimum indeholde:













Ansøgningsskema
Pitch af spillet (max 1 side)
Designdokument for hele spillet med angivelse af hvilke dele der
produceres inden for den ansøgte projektudvikling
Art bible eller eksempler på concept art
Kort beskrivelse af valgte tekniske løsninger
Beskrivelse af det afsluttende testscenarie for projektudviklingens produkt
samt halvvejs milepæl, eventuelt udformet som oplistning af spilelementer
og features
Budget for projektudviklingen
Finansieringsplan for projektudviklingen
Produktionsplan for projektudviklingen med angivelse af milepæle
Forretningsplan for projektet, herunder en plan for finansiering af
færdiggørelsen af spillet
CV for projektets nøgledeltagere
Hvis der forefindes en prototype/demo, skal der afleveres en kortfattet
beskrivelse samt eventuelle skærmbilleder

Det er endvidere et krav ved ansøgning, at spillets målgruppe og
anvendelsessammenhænge er beskrevet som en del af forretningsplanen.
3.8 Prototyper/demoer kan enten indsendes fysisk, der kan angives en
tilgængelig webadresse (URL) eller der kan tilbydes en demonstration ved
projektsamtale.
3.9 Ansøgere kan efterfølgende blive inviteret til uddybende projektsamtale med
Spilordningens redaktion.
3.10 Støtte til projektudvikling ydes på grundlag af et DFI godkendt budget. I
budgettet skal alle omkostninger anføres til markedspriser.
3.11 Budgetpost til usikkerhedsmargin må maksimalt udgøre 5% af de
budgetterede omkostninger eksklusiv omkostninger til administration. Udgifter til
administration må maksimalt udgøre 7% af de budgetterede omkostninger
eksklusiv omkostninger til usikkerhedsmargin.
3.12 Udgiften til revision af regnskab kan inkluderes i budgettet.
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3.13 Spilordningen kan, såfremt ikke alle dokumenter i pkt. 3.7 er komplette på
bevillingstidspunktet, reservere en projektudviklingsstøtte i et såkaldt Letter of
Commitment (LOC). Støttetilsagn kan først udfærdiges, når alle betingelser i
LOC´et er opfyldte.
3.14 Den endelige produktionsplan samt indholdet af det enkelte projekts
milepæle fastlægges af ansøger efter drøftelse med Spilordningens redaktør.
3.15 Støtte til projektudvikling udbetales normalt i fire rater:
Rate
Rate
Rate
Rate

1:
2:
3:
4:

Ved
Ved
Ved
Ved

underskrift af tilsagn
nærmere aftalt milepæl
projektudviklingsafslutning
godkendt aflevering samt godkendt regnskab

Projektudviklingsstøtte kan først udbetales efter modtagelse af producentens
skriftlige accept af støttetilsagnet. De fastlagte rater kan udbetales, når
Spilordningen har godkendt de aftalte afleveringer.
3.16 De enkelte raters størrelse fastsættes af Spilordningens redaktør.
3.17 Spilordningen kan kræve, at der afleveres en likviditetsplan for
projektudviklingen.
4. GENERELLE VILKÅR
4.1 Følgende generelle vilkår gælder for støtte efter Spilordningen, der tildeles
efter nærværende vilkår.
4.2 Ansøgning om støtte, støttetilsagn samt afrapportering
4.2.1 Støtte kan ydes til en dansk producent, forudsat producenten eller
produktionsselskabets ledende medarbejdere kan dokumentere erfaring med
spiludvikling/produktion og/eller filmproduktion og har spiludvikling/produktion
og/eller filmproduktion som hovedbeskæftigelse.
4.2.2 Det er en forudsætning for at modtage støtte, at alle rettighedsforhold
vedrørende det enkelte projekt er fuldt oplyste. Alle ansøgninger skal indeholde
dokumentation for, at ansøgeren besidder eller kan erhverve alle rettigheder,
som er nødvendige for ideudvikling, projektudvikling, produktion og udnyttelse af
spillet.
4.2.3 Der kan ikke ansøges om støtte til allerede afholdte udgifter.
4.2.4 Spilordningen kan til enhver tid afkræve ansøgeren den til
sagsbehandlingen nødvendige dokumentation, herunder alle indgåede aftaler
vedrørende projektet.
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4.2.5 Spilordningen kan i støttetilsagnet ændre eller supplere disse vilkår i
overensstemmelse med støtteformålet. Producenten er forpligtet af vilkårene, og
enhver fravigelse skal være aftalt skriftligt med Spilordningen. Spilordningen skal
besvare anmodninger fra støttemodtagere herom inden rimelig tid.
4.2.6 Ændres produktionsplanen eller ændres projektet væsentligt i forhold til
pitch, design, budget, finansiering, skal producenten straks sende ny plan m.v.
til Spilordningen til godkendelse.
4.2.7 Spilordningen kan afvise at tildele støtte, såfremt DFI har et udækket
tilgodehavende hos ansøgeren, eller hos en støttemodtager, som ansøgeren
kontrollerer, eller hos en støttemodtager, som kontrollerer ansøgeren.
4.2.8 Producenten er forpligtet til at færdiggøre de aftalte milepæle, den
udvikling og/eller produktion, der er givet støtte til.
4.3 Regnskab
4.3.1 Producenten skal aflevere regnskab for projekter, der har modtaget støtte
efter nærværende vilkår.
4.3.2 Ved modtagelse af ideudviklingsstøtte skal støttemodtager senest en
måned efter projektafslutningen aflevere underskrevet regnskab til
Spilordningen.
4.3.3 For projekter der har modtaget projektudviklingsstøtte skal støttemodtager
senest tre måneder efter afslutning af projektudviklingen indsende et regnskab
til DFI revideret af en registreret revisor eller statsautoriseret revisor,
medmindre andet er skriftligt aftalt med Spilordningen.
4.3.4 Revision af regnskab skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid
gældende Revisionsinstruks for tilskud fra Det Danske Filminstitut, (tilgængeligt
på Spilordningens hjemmeside). Rigsrevisionen har adgang til at gennemgå de af
støttemodtageren indsendte regnskaber og bilag.
4.3.5 Regnskabet skal indeholde samme poster som det godkendte budget, og
budgettallene skal anføres til sammenligning.
4.3.6 Regnskabet skal indeholde en redegørelse for afvigelser fra budgettets
enkeltposter, hvis afvigelsen er på mere end 10%, dog ikke gældende beløb
under 5.000 kr.
4.3.7 Regnskabet skal endvidere indeholde en separat specifikation af de beløb,
der er indgået i projektets finansiering, herunder støtte fra fonde, offentlige
tilskud (inkl. Spilordningen), egenfinansiering m.v.
4.3.8 Ikke godkendte budgetoverskridelser afholdes af støttemodtager.
4.3.9 Besparelser i forhold til det godkendte budget skal tilbagebetales til DFI
med samme andel, som Spilordningen har ydet støtte.
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4.3.10 Alle lønninger og honorarer i forbindelse med udviklingen samt alle
forfaldne afgifter til offentlige kasser skal være betalt inden
regnskabsaflæggelsen, og producenten skal på forlangende kunne dokumentere,
at betaling er sket.
4.4 Tilbagebetaling og misligholdelse
4.4.1 Såfremt støttemodtageren opgiver eller af andre grunde afbryder et støttet
projekt i utide, skal støtte straks betales tilbage. Spilordningen kan i den
forbindelse kræve et revisorattesteret regnskab.
4.4.2 Spilordningens støttetilsagn bortfalder, og udbetalt støtte skal betales
tilbage, såfremt vilkårene misligholdes.
4.4.3 Spilordningen kan frafalde sit tilbagebetalingskrav, såfremt der efter
Spilordningens skøn foreligger særlige omstændigheder, eller såfremt
tilbagebetalingskravet vil modvirke formålet med Spilordningens virksomhed.
4.5 Kreditering
4.5.1 Det skal tydeligt fremgå af alt pressemateriale, forhåndsannoncering,
covers, plakater m.m., at spillet er udviklet med støtte fra Spilordningen.
Spilordningens logo skal anføres.
4.5.2 For demoer og spil skal det af krediteringsteksten fremgå, at de er
produceret med støtte fra Spilordningen, og Spilordningens logo skal indgå.
Kreditering sker i overensstemmelse med følgende:
I danske tekster: Produceret med støtte fra Spilordningen
I ikke danske tekster uanset format eller sprog: Danish Game Development
Support
4.5.3 Udformning af kreditering skal godkendes af DFI.
4.6 DFIs rettigheder
4.6.1 DFI kan vederlagsfrit benytte spilcitater, artworks, stillbilleder, dialogsekvenser og uddrag af lydside til promotion og formidling af støttede
spilproduktioner i ind- og udland.
4.6.2 DFIs udnyttelse af sine rettigheder i henhold til nærværende vilkår
medfører ikke pligt til at betale vederlag til producenten eller andre, med mindre
dette er udtrykkeligt bestemt.
4.6.3 Støttemodtageren er forpligtet til at indgå aftale med de relevante
rettighedshavere og medvirkende, der sikrer, at DFI kan udnytte DFIs
rettigheder til den færdige produktion som beskrevet i disse vilkår.
Støttemodtageren skal over for DFI dokumentere, at de nødvendige rettigheder
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er erhvervet af støttemodtageren. Støttemodtageren skal friholde DFI, såfremt
tredjemand kan gøre krav gældende som følge af DFIs udnyttelse af sine
rettigheder i henhold til disse vilkår og eventuelle andre aftaler med
støttemodtageren.
4.6.4 Støttemodtageren er forpligtet til at lade disse vilkår indgå som bilag i alle
kontrakter vedrørende spillet, der omhandler forhold reguleret i disse vilkår, eller
som i øvrigt kan være af betydning for DFIs rettigheder efter vilkårene.
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