
 Leiðreglur fyri umsiting av filmsjáttanini 

 
 

1. Endamál. 

Endamálið við stuðulsjáttanini er at fremja føroyskan film við 

denti á fiktións-, heimildar- og listafilmar. 

 

2. Ráðgevar 

At meta um umsóknir og at gera tilmæli til landsstýrismannin 

setir stýrið 2 ráðgevar. Ráðgevarnir skulu hava viðkomandi 

fakligar royndir og ikki hava fíggjarlig áhugamál í 

umsóknunum. 

a. á hvørjum ári skal ein nýggjur ráðgevi setast, so somu 

ráðgevar í mesta lagi arbeiða saman í eitt ár 

b. ráðgevarnir kunnu í mesta lagi vera við 2 ár á rað 

c . ráðgevarnir verða løntir fyri hvørja viðgjørda umsókn og fyri 

ráðgeving eftir nærri ásettum treytum   

 

3. Umsóknir 

Tvær árligar umsóknarfreistir eru í løtuni, 1. februar og 1. 

september. Ráðgevarnir fáa 2 vikur at gera tilmæli um stuðul, 

og umsøkjararnir skulu hava svar í seinasta lagi 5 vikur eftir 

lokna umsóknarfreist. Svarini skulu verða grundað. 

Mentamálaráðið lýsir stuðulin í seinasta lagi 6 vikur fyri 

umsóknarfreistina. 

 

Umsóknirnar eru býttar sundur í fylgjandi øki: hugskots- og 

handritsmenning, undanframleiðsla, framleiðsla, eftirviðgerð, 

útbreiðsla.  

 

Til játtaðar verkætlanir skal dentur leggjast á filmsliga dygd, 

nýskapan og førleikan hjá teimum luttakandi at gjøgnumføra 

verkætlanina. Hyggjast skal eisini eftir, um samanhangur er 

millum listaligu málini, ið sett vera, og praktisku fyritreytirnar, 

ið verða lýstar í verkætlanini.  

 

4. Játtanir. 

Játtanir yvir 150.000 kr. verða einans lætnar 

filmsframleiðslufeløgum.  

 

Stuðul til filmsframleiðslu verður útgoldin soleiðis: tríggir 

fjórðingar av upphæddini, tá ið verkætlanin byrjar, og seinasti 

fjórðingurin, tá ið verkætlanin er liðug. Er talan um stuðul til 



undanframleiðslu, verður hesin táttur viðgjørdur fyri seg, og 

verkætlanin verður mett at vera liðug, tá undanframleiðslan er 

liðug. Sama er galdandi fyri framleiðslu og eftirframleiðslu. 

 

Stuðul til hugskots- og handritsmenning verður útgoldin í 

einum. 

 

Umsøkjari, ið hevur fingið stuðul til filmsframleiðslu áður, kann 

fáa stuðul til nýggja verkætlan; tó verður hesin ikki goldin, fyrr 

enn áður játtaða verkætlanin er liðug og frumsýnd. Um søkt 

verður umaftur til somu verkætlan (sama tátt í verkætlanini), 

skal tilskilast, hvør orsøkin er til at søkja av nýggjum, og hvørji 

framstig eru gjørd til at rættvísgera, at stuðulin verður latin 

umaftur til sama tátt í verkætlanini. Hendan treyt er ikki 

galdandi fyri hugskots- og handritsmenning og útbreiðslu. 

 

5. Roknskapur 

Roknskapur við skjalprógvum fyri tær útreiðslur, ið stuðulin er 

latin til, skal latast grunninum í seinasta lagi 3 mánaðir eftir, at 

verkætlanin er liðug. 

Roknskapir, har játtanin er 100.000 kr. ella meir, skulu verða 

grannskoðaðir. 

Roknskapir, har játtanin er 50.000 kr. og upp til 100.000 kr., 

skulu hava átekning. 

Roknskapir, har játtanin er undir 50.000 kr, skulu ikki hava 

átekning. 
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