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De hoogte van een financiële bijdrage voor promotie en marketing van een lange speelfilm 

wordt door het Bestuur per geval bepaald.  

 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op: 

 

1. Lange speelfilms waarvan de totale productiekosten meer dan 3 miljoen euro 

bedragen.  

2. Telescoopfilms. Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een producent. 

3. Films die steun van de Suppletieregeling kregen. 

4. Minoritaire coproducties. 

 

De financiële bijdrage voor de promotie en marketing van een lange speelfilm is maximaal  

25.000 euro. 

 

Er wordt slechts een financiële bijdrage voor promotie en marketing verleend, wanneer 

tevens een financiële bijdrage wordt verleend voor de realisering van dezelfde lange 

speelfilm. 

 

Bij de aanvraag voor een financiële bijdrage voor promotie en marketing van een lange 

speelfilm dient de producent in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:  

 

a. een ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier van het door het 

Bestuur gehanteerde model;  

b. een begroting van de totale productiekosten;  

c. een gespecificeerd financieringsplan ter dekking van deze begroting;  

d. een exemplaar van de synopsis in alle gevallen in de Nederlandse taal en het scenario voor 

de lange speelfilm in de Nederlandse, dan wel Engelse taal (indien de aard van het project 

daartoe aanleiding geeft);  

e. een toelichting op de begrotingspost promotie en marketing van de film en een voorlopig 

promotie- en marketingplan voor de film;  

f. de overeenkomst tussen de producent en de auteur(s) van het scenario en -voor zover van 

toepassing- van het bestaande werk waarop het scenario is gebaseerd, waaruit blijkt dat de 

producent, al dan niet door middel van een exclusieve licentie, enig rechthebbende is op 

de verfilmingsrechten daarop;  

g. een verklaring van een distributeur waaruit diens intentie blijkt om de film te distribueren;  

h. ingeval van een in het buitenland geïnitieerde coproductie dienen voorts te worden 

overgelegd:  

� de coproductieovereenkomst(en);  

� een curriculum vitae van de coproducent(en).  

� de financiële dekking/garantie in het land van herkomst.  
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In de begroting moeten de totale promotie- en marketingkosten ten behoeve van de film zijn 

opgenomen. De post promotie en marketing op deze begroting bevat in ieder geval de 

volgende onderdelen:  

 

a. de werkzaamheden van een publiciteitsbureau;  

b. EPK-productie;  

c. de vervaardiging van een trailer;  

d. het ontwerp van een poster;  

e. stills;  

f. speciale fotosessies;  

g. een selectie van scènes;  

h. copywriting en vertalingen;  

i. externe assistentie voor ontwikkelen marketingstrategie;  

j. RAS (Recruited Audience Screenings);  

k. het ontwerpen van een scriptcover;  

l.   overige promotie- en marketingactiviteiten ten behoeve van de film. 

 

Op de begrotingspost moet voor promotie & marketing een bedrag van minimaal 45.378 euro 

zijn begroot. 

 

De verlening van de financiële bijdrage voor promotie en marketing vindt plaats onder de 

voorwaarde dat de ontvanger daarvan meewerkt aan de ondertekening van de door het Fonds 

opgestelde standaardovereenkomst ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening. 

In deze overeenkomst is bepaald dat de financiële bijdrage voor promotie en marketing 

wordt terugbetaald, zodra er opbrengsten zijn uit de exploitatie van de film ten behoeve 

waarvan de bijdrage is verleend. 

 

Er kan een voorschot worden verstrekt ten behoeve van promotie en marketing. Aan de 

verlening van een financiële bijdrage voor de promotie en marketing van een lange speelfilm 

worden de volgende verplichtingen verbonden:  

 

a.  in aanvulling op hiervoor genoemde bepalingen moet de overige financiering van de 

promotie en marketing ten genoegen van het Bestuur worden aangetoond aan de hand 

van schriftelijke bewijsstukken binnen een termijn van negen maanden na bekendmaking 

van de verlening van de financiële bijdrage;het uitgewerkte en definitieve promotie- en 

marketingplan en de begroting dienen te worden overgelegd binnen dit artikellid 

genoemde termijn en door het Bestuur te worden goedgekeurd;  

b. de aanvraag dient mede ondertekend te zijn door de distributeur;  

c. de financiële bijdrage die wordt verleend voor promotie en marketing, mag slechts worden 

besteed aan de kosten zoals hiervoor opgenomen. In verband daarmee moet de producent 

een aparte rekening openen of aanwijzen, die uitsluitend op zijn naam is gesteld en 

uitsluitend zal worden gebruikt in verband met promotie- en marketing. Deze rekening zal 

naast de naam van de producent, tevens de titel van de film en "promotie & marketing" 

vermelden. Voor wijziging van de tenaamstelling van de rekening, is voorafgaande 

goedkeuring van het Bestuur vereist;  

 

De distributieovereenkomst tussen de ontvanger van de financiële bijdrage voor promotie en 

marketing en de distributeur van het project moet worden overgelegd binnen negen 

maanden na bekendmaking van verlening van de financiële bijdrage en door het Bestuur 

worden goedgekeurd. Indien de ontvanger van de financiële bijdrage de genoemde 

verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is het Bestuur bevoegd de verlening van de financiële 

bijdrage in te trekken of ten nadele van de ontvanger van de financiële bijdrage te wijzigen.  
 

 


