Filminstituttets almindelige vilkår

Ændringer i støttevilkår 15. januar 2021
1.3
Formuleringerne er præciseret, så det tydeliggøres, at vilkårene under punkt 1.3
omhandler Filminstituttets støtte til dansk deltagelse i koproduktioner med udenlandsk
hovedproducent (Minorfilm).
1.3.2
Tidligere pkt. 1.3.2 udgår, fordi tilknytningskravene allerede fremgår af pkt. 1.1 og 1.2.
Kravene om, at Minor koproduktioner normalt skal opfylde de tiltrådte konventioner for at
kunne ansøge om produktionsstøtte, er præciseret.
Endvidere er forudsætningen om, at den danske minor koproducent som minimum skal
besidde distributionsrettighederne til filmproduktionen i Danmark, præciseret.
6.2
Det er tilføjet, at bevilget støtte på DKK 100.000 og derover som minimum udbetales i to
rater.
7.2.1
Der er nu mulighed for i særlige tilfælde at yde støtte til udvidelse af produktionen ved at
yde yderligere produktionsstøtte til projekter, som i forvejen har opnået produktionsstøtte
fra Filminstituttet forudsat, at der er tale om en væsentlig udvidelse af formatet, eller
projektet vil udkomme på en ny platform.
7.2.2
For at kunne opnå produktionsstøtte til udvidelser skal der enten være tale om en
væsentlig udvidelse af formatet, eller at filmprojektet vil udkomme på en ny platform. Og
der kan kun ydes støtte til audiovisuelle formater.
7.2.3
Produktionsfaser for udvidelser kan foregå samtidigt med andre støttefaser af
filmprojektet.
7.2.4
Ansøgning om produktionsstøtte til udvidelser skal ske efter samme ansøgningsprocedure
som ansøgning om produktionsstøtte, og ved ansøgning kan Filminstituttet stille krav om
aflevering af supplerende materiale.
21.1
Filminstituttets erhvervelse af distributionsrettigheder til film, som er produktionsstøttet i
henhold til ”Vilkår for støtte til spillefilm” og ”Vilkår for støtte til NDS”, er harmoniserede og
skrevet sammen under pkt. 21.1.

Side 2 / 2

21.2 UDGÅR
Filminstituttets rettighedserhvervelse til film som er produktionsstøttet i ”Vilkår for støtte til
NDS” fremgår nu af pkt. 21.1.
Filminstituttet erhverver fremover ikke distributionsrettigheder til streaming til
enkeltpersoner af film, som er produktionsstøttet i ”Vilkår for støtte til NDS”.
21.2
For alle andre produktionsstøttede film end spillefilm erhverver Filminstituttet
distributionsrettigheder som beskrevet i pkt. 21.2
21.2.2
For så vidt angår kort- og dokumentarfilm, som kun får premiere på en dansk festival eller
ikke får dansk premiere, præciseres det, at Filminstituttet 12 måneder efter Filmens
færdiggørelse kan udnytte de erhvervede distributionsrettigheder i henhold til pkt. 21.2.1.
21.2.3
De krav og forudsætninger, som skal være opfyldt for, at udnyttelsen af rettighederne af
streaming-rettighederne til biblioteker og deres brugere overlades til producenten, er flyttet
til en vejledning, som er tilgængelig på støtteordningens hjemmeside.
21.3 andet afsnit
Filminstituttets praksis for, at Filminstituttet for film, der ikke er produktionsstøttede som
Major- eller Minorfilm, kun er indehaver af rettighederne til forevisning på festivaler i indog udland i den periode filmene, indgår i Filminstituttets festivaldistribution, er skrevet ind i
vilkårene.

