VILKÅR FOR STØTTE TIL DOKUMENTARFILM
OG KORTE FIKTIONSPROJEKTER

Ændringer i støttevilkår 15. januar 2021

Ved vilkårsrevisionen er der sket en opdeling af de ordningsspecifikke vilkår gældende for
støtteordningen og de generelle vilkår. De generelle vilkår er nu indarbejdet i
Filminstituttets almindelige vilkår som med undtagelse af Vilkår for støtte til spil og Vilkår
for støtte til Public Service Puljen er gældende for alle støtteordninger.
”Vilkår for støtte til dokumentarfilm”, ”Vilkår for støtte til kort fiktion” og ”Vilkår for støtte til
distributionsinitiativer for kort- og dokumentarfilm” er nu samlet i ”Vilkår for støtte til
dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter”.
1.2
Med udgangspunkt i Filmlovens § 1 stk. 2 er der fastlagt en definition af, hvilke filmiske
projekter, der er omfattet af begreberne dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter.
2.5.1
Der er tilføjet et ”normalt” således, at Filminstituttet kan godkende opdaterede budgetter,
når der er saglige grunde hertil.
2.5.4
Det er præciseret, at der for dokumentarfilm kan ydes udviklingsstøtte til tidlig research på
samme måde, som der kan ydes udviklingsstøtte til manuskriptudarbejdelse til korte
fiktionsprojekter.
Og at kravet om, at ansøgningen vedlægges aftaler om research, manuskript eller
instruktion også gælder, når udviklingsstøtten ansøges af projektets forfatter eller
instruktør.
2.5.5
Der skal ikke udarbejdes produktionsmæssig og økonomisk vurdering af projektet eller
publikumsvurdering, når udviklingsstøtten er ydet til manuskriptudarbejdelse og/eller
research.
2.5.6
Det præciseres, at der i forbindelse med udviklingsstøtte til manuskriptudarbejdelse også
kan ydes støtte til en manuskriptforfatters eller instruktørs erhvervelse af rettigheder til et
litterært forlæg eller option på sådanne rettigheder.
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3.4.3
Filminstituttet opnår nu distributionsrettigheder til Filmcentralen/Undervisning i stedet for til
enkeltpersoner til produktionsstøttede minorfilm, som ikke har anden distribution i
Danmark.
4.3
Der kan ydes lanceringsstøtte til Minorfilm (udenlandske koproduktioner med dansk minor
koproducent), som ikke er spillefilm, dvs. har en varighed på under 75 minutter.
4.12
Det overordnede begreb Anden lanceringsstøtte er ændret til Anden publikumsudvikling.
4.13.2
Der er foretaget en forenkling af formålet med støtteordningen, som er at fremme
distribution og formidling af danske dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter til et danske
publikum.
4.13.5
Det er tilføjet, at den kunstneriske kvalitet af de dokumentarfilm og koret fiktionsprojekter,
der ansøges om til distributionsinitiativer for, indgår i vurderingskriterierne for initiativet.

