
 
 
Single Project – Tjekliste vedr. støtteberettigelse  
 
For at være støtteberettiget til denne støtteordning, skal ansøger kunne sætte flueben ved alle boksene 
nedenfor.  
 
Vi opfordrer også til at man læser ‘Guide for applicants 2020’.  
 
Hvis du stadig er i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte den danske MEDIA-desk.  
 
Vær opmærksom på at tjeklisten kun er ment som en oversigt, og altså ikke er udtømmende i forhold til at 
finde ud af, om man er støtteberettiget. Vi anbefaler til enhver tid, at man læser og sætter sig ind i de 
komplette guidelines (både part A og B), hvis man overvejer at ansøge.   
 
Call for proposals:  EACEA/17/2019  
Deadline:   12. maj 2020 kl. 17:00  
 
 

Er min virksomhed støtteberettiget?   
 Virksomheden, jeg ansøger under, blev oprettet og registreret i CVR-registeret for mere end 12 

måneder siden  
 

 Virksomheden, jeg ansøger under, er registreret i CVR-registeret under en af følgende branchekoder:  
- 591110 Produktion af film og videofilm  
- 591120 Produktion af tv-programmer  

 
 Størstedelen af aktierne i den virksomhed, jeg ansøger under, ejes af statsborgere fra lande, der 

deltager i MEDIA-delprogrammet. (En liste over lande, der deltager i MEDIA-delprogrammet kan 
findes på EACEA’s hjemmeside).  

 
 Virksomheden, jeg ansøger under, er en uafhængig virksomhed (højest 25 % af aktierne ejes af en 

enkelt tv-station – højest 50 %, hvis flere tv-stationer er involveret).  
 
 

Er mit referenceprojekt berettiget?  
 Virksomheden, jeg ansøger under, har tidligere været den eneste producent på en film, et tv-

program, eller på et projekt til en digital platform, og jeg kan dokumentere dette.  
ELLER  
 Virksomheden, jeg ansøger under, har tidligere været hovedproducent på en film, et tv-program, eller 

på et projekt til en digital platform, og jeg kan dokumentere dette ud fra finansieringsplanen/ 
koproduktionsaftalen.  

ELLER  
 Den administrerende direktør/en af hovedaktionærerne i den virksomhed, jeg ansøger under, har en 

personlig credit som Producer eller Delegate Producer på en film, et tv-program, eller på et projekt til 
en digital platform, og jeg kan dokumentere dette ud fra on-screen credits. (NB: credit som Executive 
Producer er ikke berettiget).  

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp_2020_guide_for_applicants.pdf
mailto:ceativeeurope@dfi.dk
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/2-development-audiovisual-content-single-projects-call-eacea-172019_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/creative-europe-participating-countries_en


 Referenceprojektet er fiktion, animation eller kreativ dokumentar.   
 
 Referenceprojektet lever op til minimumskravene, der er oplistet nedenfor.  

 
 Referenceprojektet blev produceret inden for de seneste fem år fra den dato, jeg indsender 

ansøgningen.  
 
 Referenceprojektet har været i almindelig distribution i biograf, på en digital platform eller på tv i 

mindst ét land ud over Danmark.  
 
 Referenceprojektets udenlandske premiere fandt sted mellem 1. januar 2017 og den dato, jeg 

indsender ansøgningen, og jeg kan dokumentere dette med en distributionsaftale, salgsrapport eller 
tilsvarende, hvoraf der fremgår territorie, distributør og premieredato. (NB: festival-visninger og DVD-
release er ikke berettiget. Såfremt den planlagte biografdistribution blev aflyst grundet COVID-19, skal 
både den planlagte premiere samt aflysningen kunne dokumenteres). 

 
 

Er projektet, jeg søger støtte til, berettiget?  
 Virksomheden, jeg ansøger under, ejer størstedelen af rettighederne til dette projekt (min. 50 %) og 

jeg kan dokumentere dette med en kontrakt.  
 
 Projektet er fiktion, animation eller kreativ dokumentar til kommerciel distribution i enten biograf, på 

tv eller på digitale platforme.  
 
 Projektet lever op til minimumskravene, der er oplistet nedenfor. 

 
 Fra den dato, jeg indsender ansøgningen, går der mindst 8 måneder før optagestart (principal 

photography).  
 
 

Lever mine projekter op til minimumskravene?   
 Projekter henvendt til biografdistribution:  

- minimumslængde på 60 minutter for fiktion, animation og kreative dokumentarer  
 
 Projekter henvendt til tv (enkeltstående eller samlet længde på en serie) eller digitale platforme (den 

samlede brugeroplevelse):  
- minimumslængde på 90 minutter for fiktion  
- minimumslængde på 50 minutter for kreativ dokumentar  
- minimumslængde på 24 minutter for animation  

 
NB: disse minimumskrav gælder ikke ved non-lineære projekter til digitale platforme (fx VR).  
 
 
Mere information: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-
project-2020_en  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en

