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1. FORMÅL
1.1
Det Danske Filminstitut (Filminstituttet) kan yde støtte til danske filmfestivaler.
1.2
Formålet med støtteordningen er at sikre en levende film- og festivalkultur i hele landet.
1.3
Støtten kan ydes til etablering og afvikling af filmfestivaler, som afholdes i Danmark. Der
ydes ikke støtte til filmproduktion.
1.4
Det er hensigten, at mindst 25 % af støttemidlerne ydes til filmfestivaler for børn og unge.
1.5
Støtten bevilges af Filminstituttets direktion.

2. ANSØGNING OM STØTTE
2.1
Støtte til danske filmfestivaler kan ansøges af filmfestivalen.
2.2
Filminstituttet har mulighed for i særlige tilfælde at give tilsagn om flerårig støtte til
veletablerede filmfestivaler.
2.3
Ansøgning skal være Filminstituttet i hænde senest tre måneder før festivalens afholdelse.
2.4
Ansøgninger behandles ved en række årlige ansøgningsrunder. Ansøgningsfrister fremgår
af Filminstituttets hjemmeside.

3. VURDERING AF ANSØGNINGEN
3.1
Ved vurderingen lægges særligt vægt på et eller flere af følgende forhold:
•
•
•
•

Kunstnerisk, kulturel og publikumsmæssig profil
Projektets økonomi, herunder anden finansiering
Regional spredning og lokal forankring
Måltal, f.eks. deltagerantal og publikumstal, samt kvalitative succeskriterier
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•
•

Samarbejdspartnere og netværksrelationer
Evt. festivalens internationale orientering og gennemslagskraft

3.2
Ved vurdering af ansøgning om flerårig støtte skal en festival som minimum leve op til
følgende krav:




Festivalen skal have været afholdt i mindst 3 sammenhængende år
Festivalen skal være professionelt drevet og afviklet
Festivalen skal have et markant publikumspotentiale og/eller være i positiv vækst i
forhold til publikum

Filminstituttet kan højst give tilsagn om støtte for en periode på sammenhængende 3 år
(36 måneder).
Ved flerårig støtte skal Filminstituttet en gang årligt og senest tre måneder før afvikling af
næste festival modtage en status på økonomi, organisation, publikum m. , jf. www.dfi.dk

4. VILKÅRSGRUNDLAG
Filminstituttets ”Vilkår for støtte til danske filmfestivaler” af 15. august 2020 samt
”Filminstituttets almindelige vilkår” af 15. januar 2021 er gældende for enhver støtte
bevilget i henhold til nærværende støttevilkår.
Støttemodtager er forpligtet til at lade nærværende vilkår samt ”Filminstituttets
almindelige vilkår” af 15. januar 2021 indgå i alle kontrakter og aftaler vedrørende filmen,
der omhandler forhold reguleret i disse vilkår, eller som i øvrigt har betydning for
Filminstituttets rettigheder efter vilkårene.

Nærværende ”Vilkår for støtte til danske filmfestivaler” af 15. august 2020 er
fastsat af Filminstituttets bestyrelse i henhold til gældende Filmlov,
Bekendtgørelse om vedtægt for Filminstituttet samt Filmaftale 2019-2023 og
skal i overensstemmelse med EU-Kommissionens gældende praksis revideres
senest 6 år efter støttevilkårenes ikrafttræden.
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