BILAG 2
15. december 2014

Nærmere bestemmelser om TV 2 DANMARKs engagement i
dansk film i 2015-2018
De nærmere bestemmelser, som er indeholdt i nærværende bilag, afspejler TV 2 DANMARKs forpligtelser til engagement i dansk filmproduktion inden for en ramme på 65
mio. kr. årligt, jf. såvel Mediepolitisk aftale 2015-2018 af 26. juni 2014 som Filmaftale
2015-2018 af 6. november 2014.
På grundlag af ovennævnte aftaler fastlægges følgende nærmere bestemmelser for TV 2
DANMARKs engagement i dansk filmproduktion:
Generelt
TV 2 DANMARK skal bidrage til at styrke dansk filmproduktion. Dansk filmproduktion
skal i denne sammenhæng forstås som produktion af spillefilm og kort- dokumentarfilm
udført hos uafhængige producenter. Herudover skal TV 2 DANMARK bidrage til Talentudviklingsordningen.
TV 2 DANMARKs engagement i dansk filmproduktion skal være på mindst 65,0 mio.
kr. årligt (2015-niveau gennemsnit over tilladelsesperioden). Reguleringen af beløbet
sker årligt i juni måned på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset, svarende
til Finansministeriets opregning af de konti på finansloven, der reguleres med forbrugerprisindekset.
TV 2 DANMARKs engagement i spillefilm og kort- og dokumentarfilm sker i form af
ydelse af kulturstøtte til filmproduktionerne. TV 2 DANMARK afsætter 57,0 mio. kr.
årligt (2015-niveau) i gennemsnit hertil. Anvendelsen af midlerne skal afspejle den hidtidige fordeling med ca. 4/5 til spillefilm og ca. 1/5 til kort- og dokumentarfilm. TV 2
DANMARK skal anvende mindst 25 pct. af midlerne til film for børn og unge.
TV 2 DANMARK afsætter herudover 8,0 mio. kr. årligt (2015-niveau) til Talentudviklingsordningen New Danish Screen. Midlerne overføres til Det Danske Filminstitut.
TV 2 DANMARKs støtte til spillefilm og kort- dokumentarfilm skal tildeles på samme
grundlag som Det Danske Filminstituts vurdering af spillefilm og kort- dokumentarfilm
under instituttets konsulent- og markedsordninger. Ved tildeling af støtte til en film erhverver TV 2 DANMARK visningsret til filmen. Den nærmere fastlæggelse af visningsretten vil ske i forbindelse med udarbejdelse af standardkontrakter mellem tvstationerne, producenter og Det Danske Filminstitut, jf. filmaftalen.
TV 2 DANMARK skal sikre åbenhed og gennemsigtighed i støttetildelingen. TV 2
DANMARK skal offentliggøre muligheden for at få støtte og i den forbindelse redegøre
for, hvordan TV 2 DANMARK udmåler de konkrete støttebeløb.
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Side 2

Der kan ikke inden for engagementsbeløbet ydes støtte til film, der efter Filminstituttets vurdering ikke er støtteegnede. Dette udelukker ikke, at TV 2 DANMARK yder
støtte til film, som Filminstituttet ikke yder støtte til.
TV 2 DANMARKs engagement i spillefilm og kort- og dokumentarfilm opgøres på tidspunktet for indgåelse af kontraktmæssig forpligtelse i form af tilsagn om støtte.
Særligt om spillefilm
Det forudsættes som udgangspunkt, at TV 2 DANMARK vil være økonomisk engageret
i et bredt udbud af spillefilm årligt. For medregning i midlerne til spillefilm, som svarer
til ca. 45,6 mio. kr. årligt (2015-niveau, gennemsnit over tilladelsesperioden), gælder i
øvrigt følgende:


Ved projekter, som dels resulterer i en egentlig spillefilm, dels i en tv-serie, kan TV
2 DANMARKs støtte alene medregnes i de ovennævnte 45,6 mio. kr. i det omfang,
det vedrører spillefilmdelen, og forudsat, at der foreligger en af Det Danske Filminstitut godkendt regnskabsmæssig opdeling af projektet på henholdsvis spillefilm og
tv-serie.

Særligt om kort- og dokumentarfilm
Det forudsættes som udgangspunkt, at TV 2 DANMARK vil være økonomisk engageret
i et bredt udbud af kort- og dokumentarfilm årligt. For medregning i midlerne til kortog dokumentarfilm, som svarer til ca. 11,4 mio. kr. årligt (2015-niveau, gennemsnit over
tilladelsesperioden), gælder i øvrigt følgende:


Der skal være tale om støtte til produktioner, der både egner sig til tv-udsendelse
og til distribution i Det Danske Filminstituts regi.

Særligt om Talentudviklingsordningen
Talentudviklingsordningen New Danish Screen videreføres som en selvstændig ordning
i samarbejde mellem TV 2 DANMARK, DR og Det Danske Filminstitut. Ordningen skal
have et bredt støttefokus og give plads til udvikling inden for alle genrer, formater og
platforme.
De 8,0 mio. kr. (2015-niveau), som TV 2 DANMARK årligt anvender på Talentudviklingsordningen, skal omfatte fiktion og kort- og dokumentarfilm. TV 2 DANMARKs engagement opgøres på faktureringstidspunktet.
Opfølgning
Den årlige public service-redegørelse fra TV 2 DANMARK om opfyldelsen af public service-tilladelsen skal indeholde en oversigt over TV 2 DANMARKs samlede økonomiske
engagement i dansk filmproduktion i det pågældende år, fordelt på støtte til spillefilm,
hhv. kort- og dokumentarfilm og bidrag til Talentudviklingsordningen.

Side 3

TV 2 DANMARK skal herudover på begæring stille de oplysninger til rådighed for Kulturministeriet, som er nødvendige for ministeriets indberetning til EU-Kommissionen
af kulturstøtten samt ministeriets offentliggørelse af sådan støtte, jf. artikel 9 og artikel
11 i Kommissionens forordning nr. 651 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes
forenelighed med det indre marked i henhold til Traktatens artikel 107 og 108 (”gruppefritagelsesforordningen”).

