VILKÅR FOR STØTTE TIL FILMFREMME

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.
Støtteordningen Almene formål er ændret til Filmfremme
Hvor der for de øvrige støtteordningers vilkår er sket en teknisk revision med få justeringer
og ændringer, er vilkårene for støtte til filmfremme grundlæggende revideret og ændret
ved denne vilkårsrevision, hvilket først og fremmest er sket ved en præcisering og
fastlæggelse af det overordnede formål med støtteordningen.
Med afsæt i Filminstituttets overordnede strategiske pejlemærker og visioner er
støtteordningens formål præciseret. Der kan, inden for disse formål, ydes støtte til
udvikling af ny viden, udvikling af nye metoder, formidlingsaktiviteter og efteruddannelse.
2.3
Filminstituttets publikationsstøtteordningen indgår nu som et støtteområde som del af
Filmfremmes støtte til formidlingsprojekter.
2.3.3
Støtte til publikationer er primært målrettet udgivelser, der formidler viden om dansk film,
som Filminstituttet vurderer har relevans i forhold til dansk filmkunst, filmkultur og
biografkultur.
2.3.4
Det er præciseret, at forfatter og udgiver i enhver henseende skal være adskilte,
selvstændige juridiske personer med selvstændige og uafhængige økonomiske og/eller
personlige interesser for at kunne ansøge om udgivelsesstøtte.
2.3.5
Det præciseres, at der kun kan ansøges om støtte til den samme enkeltstående
publikation én gang.
2.3.6
Der kan ikke ydes støtte til udgivelser eller formidlingsaktiviteter, som vurderes at kunne
udkomme eller realiseres på kommercielle vilkår.
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2.3.7
Filminstituttet skal fremover vederlagsfrit modtage 15 eksemplarer af udgivelsen mod
tidligere 25 eksemplarer.
2.4.5
Ordlyden er præciseret, så det tydeligere fremgår, at det er et krav, at arbejdsgiver
dækker minimum 50 % af de samlede, faktisk afholdte omkostninger forbundet med den
ansøgte efteruddannelse, når der ansøges om støtte til efteruddannelse som led i et fast
ansættelsesforhold.

