Speelfilmbeleid
Met het bedrag van € 4.000.000 ondersteunt het CoBO-fonds de productie van
16 films per jaar, dat is gemiddeld € 250.000 per film.
De verdeling is niet gebaseerd op inhoudelijke criteria maar enerzijds op
productiebudgetten en anderzijds op de mate van Nederlandse inbreng in de
filmproducties. De P&A kosten, het producentensalaris, de NVS-contributie en de
financierings- en oprichtingskosten van tax incentives maken geen onderdeel van
het budget uit waarop CoBO zijn bijdrage berekend.
De verdeelsleutel kent een primaire weging (budget) en een secundaire weging
(mate Nederlands product):
1) Een percentage van het productiebudget waarbij voor kleinere producties een
hoger percentage geldt:
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2) Omvang Nederlandse inbreng:
a. Voor belangrijk deel Nederlands gesproken
b. Producent is Nederlands
c. Nederlands gegeven
d. Nederlandse regisseur
e. Nederlandse scenarioschrijver
f. Nederlandse hoofdrol
g. Twee andere Nederlandse rollen
Totaal
* ingeval van een buitenlandse hoofdproducent:
ingeval buitenlandse coproducent:

%
30
22*
15
12
7
7
_ 7_
100
7%
15%

Het totaal van alle toe te kennen bijdragen zal afwijken van het totaal beschikbare
bedrag van € 4.000.000. Een overschot in enig jaar zal toegevoegd worden aan het
te besteden bedrag in het komend jaar, een tekort wordt in mindering gebracht op
het te besteden bedrag in het komend jaar.
Mocht blijken dat de schommelingen cumulatief een bedrag van € 1.000.000
overschrijden, dan zal de verdeelsleutel aangepast worden waarbij een eventueel
tekort in twee jaar zal worden ingelopen.

Let op!
De informatie weergegeven op deze pagina geldt alleen in gevallen waar
de producent nog geen omroep heeft!
Werkwijze indiening speelfilmplannen voor producenten:
Speelfilmplannen voor de publieke omroep worden formeel uitsluitend ingeleverd
bij CoBO. Onder de vlag van de Raad van Bestuur draagt het bureau van dit fonds
zorg voor het besluitvormingstraject van plan tot beslissing.
De indiener/producent kan maximaal 3 omroepen van zijn keus opgeven aan wie
het speelfilmplan wordt voorgelegd. Hetzelfde project kan in dezelfde fase 2 maal
per jaar worden ingediend.
Door de Filmcoördinatiecommissie (FCC) worden de verzoeken van speelfilmmakers
vervolgens gestroomlijnd. De uitkomst wordt door CoBO schriftelijk aan de
indieners bekend gemaakt.
Bij een positieve uitkomst kan daarna door de betrokken omroep een aanvraag bij
CoBO worden ingediend.
Aanleveren:
Kies voor de betrokkenheid van een omroep bij de ontwikkeling of bij de
realisering. Een omroep kan in de ontwikkelingsfase behalve expertise geen
financiële bijdrage leveren.
Mocht er al interesse/belangstelling zijn van een omroep dan kan de naam daarvan
worden aangegeven, ook beoogde omroep(en) kunnen worden vermeld.
Stuur de volgende stukken mee:






CV van de producent, regisseur en scenarist, elk 1 A4
Een synopsis/treatment/scenario
Wijzigingen ten opzicht van een eerdere indiening
Financieringsplan/ Begroting
Toelichting regisseur, scenarist (vrijblijvend)

Aanleveren per mail naar: CoBO@cobofonds.nl

