
 

 

 

  

 

 

  

TIDLIGERE GÆLDENDE 
VILKÅR FOR STØTTE TIL 
LANCERING AF KORT- OG 
DOKUMENTARFILM PR. 
29.08.2006 - 19.01.2010 

 
 

Bestyrelsen for Det Danske Filminstitut har vedtaget disse vilkår i medfør af 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 401 af 27. maj 2004 § 14. Vilkårene trådte i kraft den 
29. august 2006 og blev erstattet af nye vilkår 19. januar 2010. 

1. Formål  

1.1 Det Danske Filminstitut kan støtte danske filmproducenters lancering af kort- & 
dokumentarfilm. 

1.2 Støtten ydes som tilskud til lanceringskampagnen. 

1.3 Det Danske Filminstitut yder kun støtte til lanceringskampagnen, hvis Det Danske 
Filminstitut kan godkende den af producenten og distributøren / samarbejdspartneren 
udarbejdede lanceringsplan. 

2. Ansøgning om støtte  

2.1 Støtten ydes normalt til filmens producent. Producenten kan dog give fuldmagt, således 
at Det Danske Filminstitut udbetaler støtten til filmens distributør / samarbejdspartner. 

2.2 Det Danske Filminstitut kan støtte følgende aktiviteter og udgiftstyper i forbindelse 
lanceringen: 

a) Filmens premiere 

b) Lanceringskampagnen 

c) Foredragsturneer, seminarer og temaarrangementer i forbindelse med visning af filmen 

2.3 Størrelsen af støttebeløbet fastsættes af Det Danske Filminstitut under hensyntagen til 
ansøgerfeltet og årets budgetbevilling. 

2.4 Støtten fra Det Danske Filminstitut kan normalt ikke overstige 100.000 kr. 

2.5 Ansøgning om støtte til lancering skal indgives til Det Danske Filminstitut samtidig med 
ansøgning om produktionsstøtte[1] til filmen. 

2.6 Ansøgningen skal være skriftlig og skal udarbejdes på Det Danske Filminstituts 
ansøgningsformular. Ansøgningen skal som minimum indeholde en foreløbig lanceringsplan, 
samt et foreløbigt lanceringsbudget. 

2.7 Inden filmen eventuelt indstilles til produktionsstøtte, indkalder Det Danske Filminstitut til 
et indstillingsmøde med ansøgeren. På mødet diskuteres den overordnede lanceringsstrategi, 
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filmens vinduer, herunder målgruppe og foreløbig premieredato med filmens instruktør og 
producent.  

2.8 For film, der ikke har modtaget produktionsstøtte fra Det Danske Filminstitut, skal 
ansøgningen om støtte til lancering og kopifremstilling indgives senest 12 uger før filmens 
planlagte premiere. 

2.9 Senest to uger før filmen er færdigklippet skal ansøgeren vise filmen for Det Danske 
Filminstitut, og Det Danske Filminstitut indkalder derefter et til lanceringsmøde med filmens 
producent og distributør, hvor planerne for lancering gennemgås med udgangspunkt i den af 
ansøgeren udarbejdede og opdaterede lanceringsplan og –budget, samt de af ansøgeren 
udarbejdede kampagneelementer. 

2.10 Senest 8 uger før filmens premiere skal ansøgeren indsende en endelig lanceringsplan 
og -budget og på baggrund heraf træffer Det Danske Filminstitut beslutning om støtte til 
lancering. 

2.11 Det Danske Filminstitut kan kræve yderligere informationer og redegørelser, der er 
nødvendige for sagsbehandlingen. 

3. Støttetilsagn og udbetaling af støtten  

3.1 Tildeling af støtte meddeles af det Danske Filminstitut i skriftligt tilsagn. Det Danske 
Filminstitut kan i støttetilsagnet ændre eller supplere disse vilkår i overensstemmelse med 
støtteformålet. 

3.2 Har Det Danske Filminstitut senest en måned efter udsendelse af tilsagnsskrivelse ikke 
modtaget denne retur i underskreven stand, bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel. 

3.3 Støttetildelinger på under 100.000 kr. udbetales normalt i forbindelse med 
støttetilsagnet. 

3.4 Støttetildelinger på 100.000 kr. eller derover udbetales normalt i to rater. Første rate på 
to tredjedele af beløbet udbetales i forbindelse med støttetilsagnet. Anden rate på den sidste 
tredjedel af beløbet kan udbetales, når Det Danske Filminstitut fra støttemodtageren har 
modtaget et revisorpåtegnet regnskab, hvoraf det fremgår, at støttemodtageren har afholdt 
udgifter, som gør støttemodtageren berettiget til denne sidste rate eller til dele heraf, 
jævnfør afsnit 4, ”Rapportering og regnskab”. 

3.5 Støttemodtageren er forpligtet af disse vilkår, og enhver fravigelse skal være aftalt 
skriftligt med Det Danske Filminstitut. Det Danske Filminstitut skal besvare anmodninger fra 

støttemodtager herom inden for rimelig tid.  

4. Rapportering og regnskab  

4.1 Støttemodtageren er forpligtet til, senest tre måneder efter filmens lancering, at 
fremsende en skriftlig evaluering på det af Det Danske Filminstitut udarbejdede skema, og 
Det Danske Filminstitut kan herefter indkalde til et evalueringsmøde. 

4.2 Støttemodtageren er forpligtet til, senest tre måneder efter filmens lancering, at 
fremsende et regnskab. Regnskabet skal indeholde samme poster som det godkendte 
budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning. 

4.3 Det Danske Filminstitut kan indkalde støttemodtageren til gennemgang af det fremsendte 
regnskab, med fremlæggelse af grunddokumentation for de afholdte udgifter. 
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4.4 Ved støttetildelinger på over 100.000 kr. skal regnskabet være revideret af en registreret 
eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal som minimum indeholde almindelig 
regnskabsrevision inkl. bilagsrevision.  

4.5 Hvis det viser sig, at det udbetalte støttebeløb udgør et for højt beløb i forhold de 
afholdte aktiviteter og udgifter, skal støttemodtager straks tilbagebetale den overskydende 
støtte til Det Danske Filminstitut.  

4.6 Rigsrevisionen har adgang til at gennemgå de indsendte regnskaber og bilag. 

5. Generelle vilkår  

5.1 Det Danske Filminstituts støttetilsagn bortfalder, og udbetalt støtte skal straks 
tilbagebetales, såfremt vilkårene overtrædes. 

5.2 Det Danske Filminstitut kan frafalde sit tilbagebetalingskrav, såfremt der efter Det 
Danske Filminstituts skøn foreligger særlige omstændigheder, eller såfremt et 
tilbagebetalingskrav vil modvirke formålet med Det Danske Filminstituts virksomhed. 

5.3 Det Danske Filminstitut kan afvise at tildele støtte, såfremt Det Danske Filminstitut har et 
udækket tilgodehavende hos ansøgeren.  

5.4 I alt presse- og reklamemateriale skal støttemodtageren lade fremgå, at Det Danske 
Filminstitut har ydet støtte, ligesom Det Danske Filminstituts logo skal anføres.  

 

[1] Under Konsulentordningen, 60/40-ordningen eller fra New Danish Screen  
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