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Støttevilkår for Supplerende støtte i FILMTALENT 
 

1. Støtten indbefatter adgang til Odense Filmværksteds udstyrspakker samt post-produktionsfaciliteter.  
 

2. Bevillingen træder i kraft fra den dato, at bevillingsaftalen er underskrevet af projektets ansøger 
og Odense Filmværksted. 

 
3. Bevillingen er gældende 3 mdr. 

 
4. Støtten kan bortfalde hvis den ikke er brugt inden for den afsatte frist. 

 
5. Hvis projektet opgives eller bevillingen annulleres, bortfalder den resterende del af støtten. 

 
6. Bevillingen indbefatter lån af filmudstyr til produktionen og post-produktionen i en bestemt 

tidsperiode. Udstyr og redigeringssuite skal reserveres i god tid! Udstyr afhentes og afleveres i 
vores åbningstid. 
 

7. Støttemodtager forpligter sig til at deltage på et obligatorisk workflow-møde med Odense 
Filmværksted forud for afhentning af udstyr. 
 

8. Hvis Odense Filmværksteds udstyr ikke returneres i samme orden og stand som ved udlevering, 
påhviler eventuelle udgifter til reparation, erstatning af udstyr mv. støttemodtager. 

 
9. Odense Filmværksteds udstyr og faciliteter må kun anvendes til det støttede projekt. 

 
10. Ved redigering uden for åbningstiden kan man få en nøgle til værkstedet mod et depositum på kr. 300. 

 
11. Odense Filmværksted har, efter aftale, retten til at distribuere og fremvise filmen samt andet 

materiale med henblik på promovering af filmen og Odense Filmværksted. 
 

12. Odense Filmværksted har retten til at vise uddrag fra filmen (såsom trailer eller teaser) på 
internettet eller mobile enheder, så snart den er færdigmeldt. 

 
13. Producenten har alle andre rettigheder til den færdige produktion både i ind- og udland. Herunder 

rettighederne til salg af visning til tv-stationer m.v. samt filmfestivaler og andre filmevents. 
Modtager filmen en pris på en festival, skal Odense Filmværksted kontaktes. Dette gælder i op til 
to år efter færdigmelding. 
 

14. Producenten har ansvaret for at cleare alle rettigheder og hæfter selv for eventuelle 
erstatningskrav fra tredjepart.  

 
15. Odense Filmværksted skal krediteres på den færdige film med Odense Filmværksteds logo. Ingen af 

Odense Filmværksteds logoer må ændres medmindre andet aftales med Odense Filmværksted. 
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16. I alt promoveringsmateriale på tværs af alle platforme skal det fremgå, at filmen er produceret med 
supplerende støtte fra ”Odense Filmværksted”, ligesom Odense Filmværksteds logo skal anføres. 
 

17. Odense Filmværksted skal se og godkende projektet inden final cut for at godkende kreditering. 
 

18.  Med min underskrift på støttetilsagnet accepterer jeg, at Odense Filmværksted opbevarer mit 
afsluttede projekt, jf. punkt 11, forsvarligt på ubestemt tid efter færdigmelding af projektet uden 
videregivelse til tredjepart. Oplysninger om støttemodtagere med ansøgernavn og projektnavn 
lægges dog ud på Odense Filmværksteds online-portaler efter hver ansøgningsrunde.   
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