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Dette område af ansøgningen handler som den 
virksomhed, der ansøger om støtte. Ud over 
virksomhedens navn og CVR-nr., ønskes oplysning 
om virksomhedens hjemmesideadresse.  

I forbindelse med sagsbehandlingen, vil 
sagsbehandleren hente virksomhedens adresse 
via Danmarks CVR-register. Hvis oplysningerne 
ikke stemmer med dem, der er oplyst af dig, vil vi 
kontakte dig. 

Vigtigt 

Vælg aldrig TILBAGE før du har GEMT siden, for 
så mister du de data, du har indtastet på siden. 

Det gælder for alle sider i ansøgningen 

BEMÆRK: 

Det årstal som angives her, henviser 
udelukkende til det år, hvor ansøgningen 
oprettes og indsendes. 
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Du kan vælge mellem:  

Spillefilm – udvikling, Spillefilm – produktion, Seriel fiktion – udvikling, 
Seriel fiktion - produktion, Kortfilm – udvikling, Kortfilm – produktion, 
Dokumentarfilm – udvikling, Dokumentarfilm – produktion, Festival 

Disse tre felter er obligatoriske.  

Du skal angive, om det er en dansk eller udenlandsk hovedproducent, 
angive ja/nej til animation og om målgruppen inkluderer børn og unge. 
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På de næste to sider skal bilagene til ansøgningen uploades.  

Husk at filerne skal være oprettet med de korrekte navne inden de uploades i 
ansøgningen. 
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Visuelt materiale kan vedlægges enten som 
PDF-filer eller som links.  

Her kan du vedlægge visuelt materiale som 
PDF-filer 

 

Her kan du indsætte links og en kort tekst 
f.eks. en kode 
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Når du kommer hertil, har du to muligheder: 

GEM – Ansøgningen bliver arkiveret i AnsøgningsPortalen 
under IKKE SENDTE ANSØGNINGER. Derefter kan du logge på 
Portalen og tilrette efter behov indtil din ansøgning er færdig 
og klar til at blive sendt. HUSK at ansøgningsfristen stadig 
skal overholdes. 

SEND – Ansøgningen sendes og du vil modtage en bekræftelse 
på, at Den Vestdanske Filmpulje har modtaget ansøgningen. 

 

Annuller sletter din ansøgning 

På den sidste side i ansøgningen skal du oprette alle de personer, du nævner i din 
ansøgning. De skal oprette en ad gangen med oplysning om navn og e-mailadresse. 

Se øvrige informationer og beskrivelser i hjælpeteksten til felterne. 


