Pulje til kompensation for aflyste og udsatte tv-produktioner – 2. ansøgningsrunde
Felter markeret med * skal udfyldes.
Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CVR-nummer.
Bemærk, at du kun kan søge, hvis du har et CVR-nummer.

CVR-nummer
Link til CVR

Produktionsnummer

Ansøgende produktionsselskab

Eventuel afdeling

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Kontaktperson, stillingsbetegnelse

Kontaktperson, e-mail

Telefon

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Detaljer om støtte modtaget fra det Danske Filminstitut. Angiv
hvilken type støtte produktionen har modtaget fra DFI.

Ansøgt beløb (beløb tilføjes fra feltet
"tilskudsberettiget tab i alt inkl. revisorgodtgørelse" i
regnskabsskabelonen)

Videregivelse af oplysninger
Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i behandlingen af ansøgningen udveksle oplysninger i sagen med Erhvervsstyrelsen,
Skattestyrelsen eller andre myndigheder med henblik på kontrol, herunder oplysninger om CPR-numre. Ansøger du som
virksomhed vedrørende medarbejdere eller på vegne af enkeltpersoner i øvrigt, skal du orientere de pågældende
medarbejdere/enkeltpersoner om, at oplysninger om deres CPR-numre kan blive videregivet af Slots- og Kulturstyrelsen til
andre myndigheder.

Tro og love erklæring
Jeg erklærer hermed på tro og love, at: (sæt kryds)
• produktionsselskabet var registreret med et aktivt
CVR-nummer inden den 11. marts 2020

*

• produktionsselskabet ikke har modtaget tilskud fra andre
COVID-19-ordninger til de omkostninger, der søges om
kompensation for i denne pulje

*

• virksomheden ikke var kriseramt før den 31. december 2019,
jf. artikel 2, nr. 18 i Kommissionens forordning (EU) Nr.
651/2014 af 17. juni 2014

*

• produktionen i perioden er henholdsvis annulleret, udsat eller

*

gennemført med yderligere omkostninger begrundet i forhold
relateret til COVID-19-udbruddet

• ansøger er opmærksom på, at virksomheden maksimalt må
modtage 1.800.000 EUR brutto på tværs af COVID-19-ordninger
godkendt under kapitel 3.1 i Midlertidige rammebestemmelser for
statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det
nuværende COVID-19-udbrud. Alle enheder, herunder tilknyttede
virksomheder og partnervirksomheder, som kontrolleres af den
samme enhed (de jure eller de facto) betragtes som en enkelt
virksomhed og de skal dermed indgå i beregningen af
støtteloftet.

*

• for så vidt der søges kompensation til annullerede
produktioner, at de omkostninger, der søges kompenseret ikke
kan genaktiveres

*

• de oplysninger, der i øvrigt er afgivet i ansøgningen er
korrekte. Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er
strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en
offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for
sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf.
Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med
Covid19-hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar jf. § 81d.

*

Følgende bilag skal vedhæftes i ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.
- Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske regnskabsskabelon

- Revisorerklæring - Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske
skabelon for revisorerklæring

- Dokumentation for omkostningerne til revisorerklæring i form af
faktura eller bindende aftale.

E-mail for indsendelse og kvittering
BEMÆRK: Hvis du ikke modtager en kvitteringsmail i din
indbakke, vil du normalt kunne finde den i dit spamfilter.

