Samarbejdsaftale om supplerende støtte mellem filmværkstederne i Filmtalent
Tillæg til støttevilkår for (Open Workshop), Aarhus Filmværksted, Odense Filmværksted og Filmværkstedet / København

Formål
Målet for samarbejdsaftalen er at styrke talentudviklingen til dansk film og digitale, visuelle medier ved at hjælpe til, at talentprojekterne får de faciliteter og tekniske ressourcer, projektet har brug for.
Hvem kan søge
Alle modtagere af produktionsstøtte / Letter of Committment, hvis ansøgning har fået
en kunstnerisk vurdering af en filmkonsulent/redaktion, kan søge supplerende støtte.
Hvad kan søges
Der kan søges om adgang til teknisk udstyr samt andre ressourcer uanset om de også
findes på ”moderværkstedet”. Der kan ikke søges om kontant støtte. Ansøger skal begrunde, hvorfor der søges supplerende støtte.
Hvordan søges supplerende støtte
Efter orientering til lederen af projektets ”moderværksted”, sender ansøger skema til
det filmværksted, den supplerende støtte ønskes fra.
Ud over kontaktoplysninger skal ansøgningen indeholde følgende oplysninger:
• begrundelse for at der søges om supplerende støtte
hvilket udstyr eller øvrige ressourcer søges der om
• hvilken periode drejer det sig om
• hvem der skal betjene udstyret
• evt. forsikringsforhold og andre for lånet relevante oplysninger
- gælder for live action og dokumentarprojekter
(• hvilke effekter eller form for animation skal produceres
• antal frames og sekvenser
• andre for produktionen teknisk relevante oplysninger
- gælder for animations- og special effects projekter )
Kriterier for supplerende støtte
Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på, at filmholdet og det pågældende projekt
gennem den supplerende støtte får bedre tekniske ressourcer og rammer for talent- og
kompetenceudvikling.
Behandling af ansøgning
Ansøgningen behandles af supplerende værksteds forum. Det supplerende værksted er
suveræn i afgørelse om støtte eller afslag. Afslag eller støtte meddeles skriftligt til såvel
ansøger som ”moderværkstedet” værksteds leder. Ansøgningen behandles normalt indenfor 7 arbejdsdage.
Støttevilkår og creditering
Ved supplerende støtte indgås formel aftale mellem værkstedet og støttemodtager. Det
filmværksted, der yder den supplerende støtte, udarbejder et reduceret sæt
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støttevilkår. Støttemodtager skal i øvrigt følge den normale praksis og øvrige regler for
produktion på ”søsterværkstedet”.
Filmtalent og det filmværksted, der yder supplerende støtte, skal crediteres ved logo på
rulleteksten samt alt reklamemateriale, plakat, invitationer osv.
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