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1.1 Det Dansk Filminstitut (DFI) kan yde støtte til indkøb af danske og udenlandske kort- og 

dokumentarfilm af høj kunstnerisk, teknisk - og produktionsmæssig kvalitet, som ikke er 

produktionsstøttede af DFI. 

 

1.2 Formålet med støtteordningen er at fremme oplysning, læring samt kunst- og 

kulturformidling af høj kvalitet ved udnyttelse af de distributionsrettigheder DFI erhverver 

til de indkøbte kort- og dokumentarfilm, som beskrevet i nærværende støttevilkårs bilag 1, 

i DFIs distribution. 

 

1.3 Støtten bevilges af DFIs direktion.  

 

 

 

2.1 Det er en forudsætning for DFIs tildeling af støtte til indkøb af film i henhold til 

nærværende støtteordning, at støttemodtager (Licensgiver) accepterer at indgå licensaftale 

med DFI mod den med DFI aftalte betaling for rettighederne, Jf. bilag 2 , og at 

støttemodtager (Licensgiver) forpligter sig til at overholde vilkårene i den med DFI 

indgåede licensaftale: www.dfi.dk/indkøb 

 

Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem DFI og ansøger om betaling og vilkår i en 

licensaftale, bortfalder DFIs indstilling af støtte til indkøb af filmen. 

 

2.2 Støttemodtager (Licensgiver) skal aflevere materialer til DFI i overensstemmelse med den 

til enhver tid gældende afleverings liste, der fremgår af ansøgningsskemaet. 

 

 

 

3.1 Støtte til DFIs indkøb af kort- og dokumentarfilm kan ansøges af den (Licensgiveren), der 

er indehaver af alle de nødvendige rettigheder til distribution af filmen, jf. bilag 1, og har 

ret til overdragelse af disse rettigheder til DFI på de vilkår, som fremgår af nærværende 

støttevilkår og DFIs licensaftale LINK. 

 

3.2 Ansøger skal anvende DFIs ansøgningsskema: www.dfi.dk/indkøb 

 

Ansøger behandles ved minimum to årlige ansøgningsrunder. Ansøgningsfrist for 

ansøgningsrunderne offentliggøres på DFIs hjemmeside senest en måned før udløb. 

 

 

http://www.dfi.dk/indkøb
http://www.dfi.dk/indkøb
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4.1 Vurderingen af ansøgninger og interne forslag foretages af en indkøbsredaktion, som 

består af filmkonsulenter, der foretager den kunstneriske vurdering af filmene, og 

formidlingskonsulenter, der foretager vurdering af filmenes målgruppe og 

distributionspotentiale i DFIs distribution. 

 

4.2 Ved vurderingen lægges særlig vægt på følgende forhold: 

 

 Filmens kunstneriske kvalitet 

 Filmens distributions- og formidlingsmæssige potentiale i filmkulturel 

sammenhæng 

 Filmens distributions- og formidlingsmæssige potentiale i undervisningsmæssig 

sammenhæng 

 

4.3 DFIs beslutning om tildeling af støtte træffes på grundlag af indkøbsredaktionens samlede 

vurdering af de ansøgninger og interne forslag, der foreligger ved de fastsatte 

ansøgningsfrister. 

 

4.4 Enhver ansøgning vil blive vurderet i forhold til de øvrige ansøgninger samt interne forslag 

og ud fra en samlet prioritering af de midler, der er til rådighed for støtteordningen. 

 

 

 

5.1 DFIs støtte til indkøb af film udgør den betaling for distributionsrettighederne og materiale 

mv., der aftales mellem støttemodtager (Licensgiver) og DFI i den licensaftale, der indgås 

mellem støttemodtager (Licensgiver) og DFI, jf. pkt. 2.1. 

 

DFIs betaling for distributionsrettighederne til filmen, jf. bilag 1, fastsættes på baggrund af 

en forhandling med ansøger, dog således at der er fastsat maksimale beløbsgrænse, som 

normalt er gældende for DFI erhvervelse af distributionsrettighederne i en femårig 

licensperiode, jf. bilag 2.  

 

Tildelinger af støtte udbetales normalt i to rater. Første rate på 80 % af støttebeløbet 

udbetales efter, at DFI har modtaget en skriftlig accept af støttetilsagnet, og anden rate på 

de sidste 20 % af støttebeløbet efter DFI har modtaget og godkendt regnskab, jf. pkt. 7.7. 

 

5.2 Såfremt DFI ønsker at erhverve distributionsrettigheder til streaming til enkeltpersoner til 

kort- og dokumentarfilm, som er produktionsstøttet af DFI, fastsættes DFIs betaling og 

øvrige vilkår i henhold til de til enhver tid gældende Vilkår for støtte til kort- og 

dokumentarfilm. 

 

Nærværende støttevilkår er fastsat af DFIs bestyrelse i henhold til gældende Filmlov, 

Bekendtgørelse om vedtægt for DFI, Filmaftale og DFIs vedtægter. 




