
INFORMATIONSMØDE OM NYESTE ÆNDRINGER I

DISTRIBUTION AUTOMATIC 

MEDIA CALL EACEA/05/2018 

DFI, 28. JUNI 2018
REVIDERET D. 10. AUGUST 2018



Deadline: 

Evalueringsperiode: 

Svar til ansøgere: 

Underskrift af grant agreement: 

Startdato for aktionen: 

Varighed for aktionen: 

Budget: 

8. november 2018 kl. 12:00

December 2018 - marts 2019 

April 2019

Maj 2019 

Ved datoen for agreement 
 - dispensation: kan starte ved 
   ansøgningstidspunktet, hvis 
   dette er gyldigt begrundet og 
   anmodet om i ansøgningen 

24 måneder fra startdatoen

19 mio EUR 

TIDSPLAN



HOVEDÆNDRINGER I GUIDELINES

DISTRIBUTION AUTOMATIC OPERERER STADIG MED 2 FASER:

 1)  Opbygning af potentiel fond 

 2)  Geninvestering i fonden 

MEN 
 -  Kun 1 ansøgning 

 -  Én grant agreement pr. distributør med det fulde 
  beløb for den genererede potentielle fond 

 -  Ikke længere seperate ansøgninger for geninvestering



POTENTIEL FOND

DISTRIBUTØREN BEREGNER DEN POTENTIELLE FOND 
(guidelines s. 14)

 -  Enklere beregningsmodel: kun ét tal baseret på 
  territorie og filmens nationalitet: 
    antal solgte billetter pr film ganget med  
    0,7 (hvis FR, UK) 
    0,8 (hvis DE, ES, IT) 
    0,9 (hvis andet MEDIA-land) 
  
 -  Minimum 200 billetter på én film, maksimum 75.000 billetter

 - Samlet minimumstærskel for at få støtte er fordoblet 
  (10.000 EUR for DK) 



GENINVESTERING

 -  Reinvestering i max 10 forskellige film

 -  Filmtitler ikke nødvendigt (kan fx være ”Film #1”) 
  titler er først et krav i afrapporteringen 

 - EU-støtterate = 60 % af støtteberettigede udgifter



GENINVESTERING

HEADING 1: FILMFINANSIERING
 -  Sub-heading 1: Investering i ko-produktion (gl. modul 1)
 -  Sub-heading 2: Investering i minimumsgaranti (gl. modul 2)

HEADING 2: LANCERINGSUDGIFTER
 -  Sub-heading 1: Reklame- og markedsføringsudgifter
 -  Sub-heading 2: Optical & digital-udgifter

HEADING 3: ANDRE UDGIFTER
 -  Revision ved støttetildeling på mere end 60.000 EUR
 -  Booking & Billing 
 -  Indirekte udgifter - administration max 7 %



 AKTIONSPERIODE & 
ANSØGNINGSBERETTIGEDE  UDGIFTER
AKTIONSPERIODE
24 måneder 
 -  fra underskrift af grant agreement (maj 2019) 
 -  eller fra ansøgningstidspunktet (8. november 2018) 
Mulighed for 6 måneders forlængelse 

For film ansøgt under Heading 1 (filmfinansiering), skal 
koproduktions- eller distributionskontrakt være underskrevet 
inden for aktionsperioden

For film ansøgt under Heading 2 (lanceringsudgifter), skal filmen 
lanceres inden for aktionsperioden

ANSØGNINGSBERETTIGEDE UDGIFTER
 -  Kun udgifter der afholdes af støttemodtageren i 
  aktionsperioden



 E-FORM: RETROACTIVITY
DISPENSATION FOR AKTIONENS START

Ved støttetildeling kontaktes ansøger af EACEA mhp. uddybende 
begrundelse af ønsket om dispensation



ANSØGNINGSBILAG

SAMMEN MED ANSØGNINGEN INDSENDES:

 -  Declaration of honour 

 - Finansieringsplaner ”for films to be qualified”

 -  Certificering fra DFI af billetsalg 

 -  Budgetformular for ansøgningsberettigede udgifter

 -  En detaljeret distributionsstrategi 

Max samlede dokumentstørrelse: 10 MB



CERTIFICERING

ANGIVELSE AF SOLGTE BIOGRAFBILLETTER

 -  Distributørens eget ansvar at få antal solgte billetter 
  certificeret af DFI - Kontakt Rasmus Friis Bendtsen 
  (rasmusf@dfi.dk) i god tid!! 

 -  Certificeringsdokument indsendes sammen med ansøgning 

 -  Tallene bliver offentliggjort på EACEA’s hjemmeside

mailto:rasmusf%40dfi.dk?subject=


DISTRIBUTIONSSTRATEGI

 - Skal detaljeret forklare, hvordan pengene skal bruges 

 -  Vil blive bedømt af en evalueringskommite 

 - Uden distributionsstrategi, INGEN støtte! 



 E-FORM: OFFENTLIGGØRELSE AF 
RESULTATER

C.2.3 

Kort beskrivelse af projektet, der offentliggøres på VALOR 
databasen - kan altid redigeres



VALOR

EUROPAKOMMISSIONENS PROJEKTDATABASE FOR CREATIVE 
EUROPE-PROGRAMMET

 - Kort beskrivelse af projektet, som kommer til at ligge 
  online, hvis man for støtte 

 - Rettes af støttemodtager - HUSK!

 -  Monitoreres af EACEA-folk efter final report 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/


EVALUERINGSPERIODEN

 - Hvis den genererede sum overstiger det budget, der er til 
  rådighed, bliver hver støtte reduceret proportionalt 

 - Ansøgerne vil blive spurgt om de ønsker at revidere 
  deres budget og distributionsstrategi



GRANT AGREEMENT

 - 1. rate: 30 % af støtten, ved underskrift af agreement 

 - 2. rate: 30 % af støtten, ved indsendelse af 
  ”progress report” (midtvejsrapport), når 70 % af 1. rate 
  er brugt 

 - 3. og sidste rate: 40 % af støtten, ved indsendelse af 
  final report



MONITORERING

 - Midtvejsrapport: allerede afholdte udgifter og en 
  revideret distributionsstrategi

 - Hvis nødvendigt: en ”amendment” til projektet, hvis der er 
  større afvigelser - fx færre film end oprindeligt ansøgt

 -  Final report: regnskab, beskrivelse af aktiviteter, film, 
  øvrigt... 

 - Begrænset fleksibilitet i budgetafvigelser: 10 % 

 - Ændringer



KONTAKT

SPØRGSMÅL SOM SÆDVANLIG TIL MEDIA-DESKEN: 

  Katrine Danielle Bjaarnø: katrineb@dfi.dk 

  Ene Katrine Rasmussen: ener@dfi.dk 

ELLER TIL EACEA:

  eacea-distribution-automatic@ec.europa.eu 

HELPDESK VED TEKNISKE PROBLEMER: 

  eacea-helpdesk@ec.europa.eu 

  Tel: +32 2 299  0705

mailto:katrineb%40dfi.dk%20?subject=
mailto:ener%40dfi.dk%20?subject=
mailto:eacea-distribution-automatic%40ec.europa.eu%20?subject=
mailto:eacea-helpdesk%40ec.europa.eu%20?subject=

