DATO / 12.04.2019

Støttevejledning

NORDDOK.
-

Film om Grønland, Færøerne og Danmark

Formål
1. I 2019 kan Filminstituttet yde udviklings- og produktionsstøtte til film- og tvproduktioner under temaet Rigsfællesskabet.
2. Formålet med etablering af støttepuljen er at styrke kendskabet og fællesskabet
mellem Danmark, Færøerne og Grønland.
3. De støttede produktioner skal være dokumentarproduktioner og det primære sprog
skal være på et eller flere af følgende: færøsk, grønlandsk og dansk.
4. Der er i alt afsat 10 mio. kroner til puljen.

Ansøgning
5. Ansøgere kan være tv-foretagender og uafhængige producenter.
6. Ansøgere kan komme fra Færøerne, Grønland eller Danmark.
7. Det forudsættes, at ansøgere fra Danmark har en grønlandsk og/eller færøsk koproducent tilknyttet det projekt, der ansøges om.
8. I fald midlerne ikke forventes anvendt inden puljens udløb, kan redaktionen beslutte at
dispensere fra punkt 7.
9.

Der er udformet et særligt ansøgningsskema, der skal anvendes. Ansøgningsskemaet
ligger på https://www.dfi.dk/branche-og-stoette/stoette/norddok-dokumentarfilm-omrigsfaelleskabet

Redaktion og sagsbehandling
10. Indkomne støtteansøgninger vurderes af en faglig redaktion, der træffer endelig
beslutning om støttetildeling.
11. Redaktionen består af fem eksterne medlemmer, herunder to medlemmer med særligt
kendskab til Grønland og to medlemmer med særligt kendskab til Færøerne.
12. Filminstituttet fungerer som sekretariat og faglig understøttelse af redaktionens
arbejde.
13. Støtten bevilges af Filminstituttets direktion.
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14. Bestemmelserne i nærværende støttevejledning, ”Vilkår for støtte til Norddok – Film
om Grønland, Færøerne og Danmark” af 12. april. 2019 samt Filminstituttets
støttetilsagn er gældende for den bevilgede støtte.

Udviklingsstøtte
15. Ansøgning om støtte til udvikling skal som minimum indeholde en indholds-og
projektbeskrivelse, overvejelser om produktionen, samt CV for de væsentlige
udførende kræfter.
16. Projekter, der modtager udviklingsstøtte, skal gennemføre udviklingen i løbet af en
periode på maksimalt fem måneder.
17. Der er vurderingen, at 4 - 8 projekter kan opnå udviklingsstøtte.
18. Ansøgningsfrist for udviklingsstøtte er d. 1. juni 2019.
19. Projektsamtaler afholdes medio juni og besked om støtte bliver givet senest den 31.
juni 2019.

Produktionsstøtte
20. Det er kun projekter, der har modtaget udviklingsstøtte, som kan søge
produktionsstøtte.
21. Ansøgning om støtte til produktion skal som minimum indeholde et manuskript eller
anden detaljeret indholdsbeskrivelse, produktionskoncept, distributionsaftale,
lanceringsplan, CV for det kreative hold samt budget og finansieringsplan.
22. Det er vurderingen, at 2 - 4 projekter kan opnå produktionsstøtte.
23. Ansøgning for produktionsstøtte er d. 1. november 2019.
24. Projektsamtaler afholdes medio november og besked om støtte bliver givet senest den
1. december 2019.

Distribution
25. I støttetildelingen lægges der særlig vægt på, at produktionerne har den bredest mulig
distribution, der gør dem tilgængelige for publikum i både Danmark, Færøerne og
Grønland.

