Q

DET DANSKE FILMINSTITUT
19. JANUAR 2010

VILKÅR FOR STØTTE TIL
LANCERING OG DISTRIBUTION
AF KORT- & DOKUMENTARFILM

GOTHERSGADE 55
1123 KØBENHAVN K
WWW.DFI.DK
PRODUKTION:
TEL 3374 3400
FAX 3374 3455
PROD@DFI.DK / PROD@DFI.DK
UDVIKLING:
TEL 3374 3400
FAX 3374 3469

1

FORMÅL

1.1

 FI kan støtte danske filmproducenters distribution og lancering af kort og dokumentarfilm.
D
Støtten ydes til filmens producent. Producenten kan godkende, at DFI udbetaler støtten til filmens distributør.

1.2

1.3

 ormålet med DFIs støtte til lancering og distribution af kort- og dokumentarfilm er at sikre at filmene er synlige og
F
tilgængelige for et dansk publikum. Synlighed og tilgængelighed sikres via lancerings- og distributionsstøtte op til og i
forbindelse med premiere.
Støtten ydes som tilskud til lancering og distribution af nye danske kort- og dokumentarfilmproduktioner.

2

ANSØGNING OM STØTTE

2.1

DFI yder støtte på grundlag af en af DFI godkendt lanceringsplan og et godkendt lanceringsbudget.

2.2

DFI kan støtte følgende aktiviteter og udgiftstyper i forbindelse med lancering og distribution:
a) Filmens Lancering, herunder premiere.
b) Visninger af filmen i form af event, foredragsturne, temaarrangementer biografdistribution via klub eller Art-house
distribution og lignende.
c) Biografdistribution på dokumentarfilm med en MG (minimumsgaranti) under DKK 300.000
d) Særlige visningskopier på 35mm eller andre aktuelle distributionsformater til eksempelvis VOD, web-tv, mobiltelefoner, fremstilling af DVD o.l. såfremt der ikke er afsat midler til dette i produktionsbudgettet.
b) Særlige distributionsinitiativer på nye kort- og dokumentarfilm, der rækker udover den enkelte produktion.

2.3

 er ydes ikke støtte efter nærværende vilkår til produktioner over 60 minutter, som har en MG (minimumsgaranti)
D
fra distributør eller anden udgivervirksomhed på 300.000 kroner eller derover. Disse produktioner kan evt. støttes af
støtteordningen for lancering og kopifremstilling af danske film. (link)

2.4

 er ydes ikke lancerings- og distributionsstøtte til produktioner støttet af New Danish Screen. Disse produktioner kan
D
støttes af New Danish Screens støtte til distribution og lancering. (link)

2.5

Ansøgningen skal indgives på DFIs ansøgningsformular til lancerings- og distributionsstøtte. (link)

2.6

 amtidig med ansøgning om produktionsstøtte indsendes første lancerings- og distributionsplan, jf. vilkår for produktiS
onsstøtte, pkt. 3.3.1.

2.7

 nsøgning om lancerings- og evt. distributionsstøtte indgives sammen med endelig lancerings- og distributionsplan og
A
endelig lanceringsbudget senest 8 uger før den danske premiere.

2.8

 or film der ikke er produktionsstøttet af DFI, skal ansøgningen om støtte til lancerings- og distributionsinitiativer indF
gives senest 12 uger før filmens danske premiere.

2.9

Inden filmen indstilles til produktionsstøtte, indkalder DFI til et indstillingsmøde med ansøgeren. På mødet diskuteres
den overordnede lancerings- og distributionsstrategi set i forhold til projektets lancerings- og distributionspotentialer,
vinduer, målgrupper og premiere.  

2.10

 ør filmen er færdigklippet og senest ved fin-klip, skal ansøger vise filmen for DFIs lanceringskonsulent. Herefter
F
indkalder DFI ansøger, og såfremt DFI skønner at det er relevant også tv-station, distributør eller andre parter til et
lanceringsmøde, hvor den endelige lancerings- og distributionsplan og det endelige lanceringsbudget gennemgås.

2.11

DFI kan kræve yderligere informationer, der er nødvendige for sagsbehandlingen.

3

STØTTETILSAGN OG UDBETALING AF STØTTEN

3.1

 FI sender tilsagn til støttemodtager og kan i støttetilsagnet ændre eller supplere disse vilkår i overensstemmelse
D
med støtteformålet. Har DFI, senest en måned efter fremsendelse af tilsagnet, ikke modtaget underskreven genpart
retur, bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel.

3.2

Lanceringsstøtte på 100.000 kroner og derunder udbetales i én rate.

3.3

L anceringsstøtte på over 100.000, udbetales i to rater. Første rate udgør 2/3 af støttebeløbet og udbetales i forbindelse med støttetilsagnet. Anden rate udbetales når DFI har godkendt et revisorpåtegnet regnskab, jf. afsnit 4,
”Rapportering og regnskab”.

3.4

Støttemodtageren er forpligtet af disse vilkår, og enhver fravigelse skal være aftalt skriftligt med DFI.

4

RAPPORTERING OG REGNSKAB

4.1

 tøttemodtageren skal, senest på den i støttetilsagnet fastsatte dato, fremsende en skriftlig evaluering på DFIs evaluS
eringsskema. DFI kan indkalde støttemodtager og andre involverede parter til evalueringsmøde.

4.2

 tøttemodtageren skal, senest på den i støttetilsagnet fastsatte dato, fremsende regnskab der skal indeholde samme
S
poster som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning. Regnskabet skal indeholde en
redegørelse for afvigelser fra budgettets enkeltposter, som afviger mere end 10 %, dog ikke enkelt poster under DKK
5000.

4.3

DFI kan indkalde støttemodtageren til gennemgang af regnskabet og kræve dokumentation for afholdte udgifter.

4.4

 ed støttetildelinger på 100.000 kr. eller derover, skal regnskabet være revideret af en registreret eller statsautoriseV
ret revisor. Revisionen skal som minimum indeholde almindelig regnskabsrevision inkl. bilagsrevision. Jf. DFIs til enhver
tid gældende regnskabsinstruks.

4.5

 dgør støtten mere end afholdte udgifter, justeres udbetaling af 2. rate i forhold til dette. Udgør allerede udbetalt
U
støtte mere end afholdte udgifter, skal støttemodtager tilbagebetale den overskydende støtte til DFI.

5. GENERELLE VILKÅR
5.1

Overtrædes herværende vilkår, bortfalder støtten og udbetalt støtte skal straks tilbagebetales.

5.2

 FI kan frafalde sit tilbagebetalingskrav, såfremt der efter DFIs skøn foreligger særlige omstændigheder, eller såfremt
D
et tilbagebetalingskrav vil modvirke formålet med DFIs virksomhed.

5.3

 FI kan afvise at tildele støtte, såfremt DFI har et udækket tilgodehavende hos ansøgeren, ansøgerne er trådt i betaD
lingsstandsning, er begæret konkurs eller på anden måde er økonomisk nødlidende.

5.4

I al lancerings- og markedsføringsmateriale samt på titelbærende omslag til dvd og/eller andre udgivelser, hvori filmen
indgår, skal støttemodtageren lade fremgå, at DFI har ydet støtte, ligesom DFIs logo skal anføres.

