Kunngjøring 03-2020:
Siste søknadsrunde for stats0lskudd fra Mediefondet Zefyr i 2020
1. INNLEDNING
På bakgrunn av covid-19 og vårens ekstraordinære 7ltak har Mediefondet Zefyr (here?er
fondet) begrenset med midler i siste 7ldelingsrunde for 2020. I vår ble det utdelt en rekke
ekstraordinære midler primært 7l utvikling. Som naturlig følge av de?e vil det i denne
7ldelingsrunden prioriteres produksjoner som går i opptak i nær frem7d, for på den måten å
bidra 7l sysselseKng og ak7vitet i bransjen.
Fondets virksomhet er regulert av ForskriM om 7lskudd 7l produksjon og formidling av
audiovisuelle verk og ForskriM om 7lskudd 7l audiovisuell produksjon, det årlige 7lsagnsbrevet
fra NFI samt Fondets retningslinjer for 7lskudd med statlige midler. For øvrig vises 7l Fondets
formål og generelle prioriteringer.
Foruten overnevnte gjelder følgende prioriteringer for denne 7ldelingsrunden:
2. UTVIKLING
Fondet prioriterer ikke 7lskudd 7l utvikling i denne runden. De?e gjelder også utvikling av
interak7ve produksjoner og dataspill.
3. PRODUKSJON
Fondet prioriterer i denne runden 7lskudd 7l produksjon av kinoﬁlmer (ﬁksjon og dokumentar),
dramaserier og dokumentarserier, e?er følgende kriterier:
•
•
•
•

Produksjonsselskapets og nøkkelfunksjoners (manus, regi) 7lknytning 7l regionen.
Forbruk/spend i det audiovisuelle feltet (AV-spend).
Prosjektets bidrag 7l langsik7g sysselseKng og kompetanseheving i bransjen i
Virksomhetsområdet.
Høy grad av bekreMet ﬁnansiering.

Fondet vil dessuten vektlegge prosjektets kunstneriske kvaliteter og målgruppens størrelse i
vurderingen. Se for øvrig punkt 1.
Prosjekter som har få? 7lskudd e?er den statlige insen7vordningen kan også mo?a
midler fra Fondets produksjons7lskuddsordning.
Det minnes om at dokumentasjon på ﬁnansiering, distribusjons- eller visningsavtaler og
spesiﬁsert kalkyle på AV-spend m.m. skal vedlegges ved innsendelse av søknad.
4. SAMPRODUKSJONER
Søknad om samproduksjonsmidler med utenlandsk hovedprodusent, behandles fortløpende.
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5. LANSERING
Fondet prioriterer ikke 7lskudd 7l lansering i denne runden.
6. TILSKUDD TIL FELLESTILTAK FOR AUDIOVISUELL BRANSJE
Fondet prioriterer ikke 7lskudd 7l felles7ltak for audiovisuell bransje i denne runden.
7. MILJØPLAN
Fra 2020 har Zefyr beslu?et at det skal leveres en plan for miljø7ltak for produksjonen sammen
med søknad om stø?e 7l produksjon. Ved slu?rapportering skal de gjennomførte
miljø7ltakene beskrives. Det s7lles i første omgang ikke særskilte krav 7l detaljeringsgrad eller
omfang av en slik plan, men vi anbefaler søkeren om å lese seg opp på kriteriene for
bærekraMig ﬁlm slik de er opplistet på www.green.ﬁlm.
Den innsendte miljøplan vil inngå i grunnlaget for vurdering av stats7lskudd.
8. SØKNADSPROSESS
Søknader skal leveres via Filmsøk. Siste frist for å levere søknad er 01.09.2020 kl 12.00.
Søknaden regnes for levert når søker har mo?a? en autogenerert epost-bekreMelse for
innsendingen.
Søker må sende inn all dokumentasjon som forespurt i Filmsøk for at søknaden skal kunne
behandles. Manglende og/eller mangelfull dokumentasjon kan føre 7l at søknaden blir avslå?.
Det er ikke anledning 7l å e?ersende dokumentasjon e?er fristen, unnta? når Fondet ber om
de?e. E?er innlevering ønsker fondet ikke å diskutere søknaden med søker, før vedtak
foreligger.
Alle henvendelser i forbindelse med søknader om stats7lskudd bes re?et 7l
David L. Leader (Film- og serie rådgiver, samt produksjons- og informasjons rådgiver) – e-post
david@zefyr.no
Fondet beny?er e?er behov innleid konsulentbistand i vurderingen av søknadene. Det må
påregnes inn7l seks ukers behandlings7d, inkludert styrebehandling.
Bergen/Stavanger 13.08.2020
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