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I følge Filmaftalen 2015-2018 skal Filminstituttet i perioden anvende mindst 28 mio. kr. på 

støtte til regional filmproduktion. De 14 mio. kr. er overført til FilmFyn og Den Vestdanske 

Filmpulje og søges hos de to fonde. De øvrige 14 millioner kroner søges hos 

Filminstituttet. Det har hidtil ikke været muligt at ansøge om støtte fra Filminstituttet til en 

film, der samtidig modtog regional støtte fra FilmFyn eller Den Vestdanske Filmpulje. 

 

Partierne bag Filmaftalen 2015-2018 er i april 2016 blevet enige om følgende nye 

forståelse af filmaftalens bestemmelse om regional filmstøtte: 

 

Filmproduktioner, der opnår støtte fra de regionale filmfonde, vil også kunne søge om 

støtte hos Det Danske Filminstituts støtteordning til regional filmproduktion. Det 

Danske Filminstitut skal fortsat sikre, at der også ydes regional filmstøtte til 

filmproduktioner i hele landet. 

 

Herved udgår bestemmelsen om, at Filminstituttets pulje på minimum 14 mio. kr. kun 

kan anvendes til regionale filmproduktioner, der ikke har opnået støtte fra FilmFyn 

eller Den Vestdanske Filmpulje. Ændringen har øjeblikkelig virkning. 

   

For film der modtager regional støtte fra Filminstituttet gælder, at der kan ydes støtte til 

delvis dækning af lokale udgifter, der medgår til produktion af filmen og som medvirker til 

udvikling af det lokale produktionsmiljø. Der kan ydes støtte til alle udgifter i forbindelse 

med produktion af filmen, med undtagelse af udgifter til udvikling, transport og rejser, 

ophold og forplejning, arkivmateriale, juridisk assistance, administration og contingency. 

Som en del af det samlede regnskab, skal der efterfølgende aflægges revideret regnskab 

for den regionale støtte, der dokumenterer at hele beløbet er anvendt lokalt uden for 

hovedstadsområdet. Ikke forbrugt regionalstøtte skal tilbagebetales. 

 

Filminstituttet yder kun regional støtte til film, der har modtaget produktionsstøtte fra 

filminstituttet. Ansøgningen om regional støtte kan tidligst indsendes samtidig med 

ansøgning om produktionsstøtte og senest inden konvertering af LOC til støttetilsagn. 

 

Støtte til regional filmproduktion kan ydes til film der støttes på støtteordningerne for 

spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm og New Danish Screen. Det er den pågældende 

støtteordnings vilkår og vejledninger, der er gældende.  
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