VAF/MEDIAFONDS:
DEELREGLEMENT PROMOTIE
Van kracht vanaf 20 september 2018
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1. ALGEMEEN
Dit Deelreglement is van toepassing op alle aanvragen in het kader van het domein Promotie:
promotiesteun en tussenkomst in reiskosten. Dit zijn vormen van automatische steun.
Op dit Deelreglement zijn de Algemene Voorwaarden van het VAF/Mediafonds van toepassing.
Wie steun aanvraagt binnen dit Deelreglement, moet beantwoorden aan dit Deelreglement alsook
aan de Algemene Voorwaarden en verklaart zich met beide akkoord.
2. PROMOTIESTEUN BUITENLAND
Wat?
Voor creaties die van het Fonds productiesteun ontvingen, is de steun voor de basispromotie
vervat in de toegekende productiesteun. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk om extra
promotiesteun te verkrijgen.
Deze steun is bestemd voor de extra promotie van een afgewerkte audiovisuele creatie in het
buitenland. Dit naar aanleiding van de selectie van een serie op een als prioritair beschouwd
festival. Ze stelt de aanvrager in staat om een zo doeltreffend mogelijke promotionele strategie te
ontwikkelen. Deze dient om zich te verzekeren van externe professionele begeleiding
door experts (bv. een publicist, ...) en te voorzien van de meest doeltreffende instrumenten
(bv. electronic press kits, website, …).
Voor wie?
Deze steun kan zowel aan fysieke personen als aan rechtspersonen worden toegekend, op
voorwaarde dat zij voor het project een controleerbare boekhouding voeren.
Voorwaarden
Deze steun is in principe voorbehouden voor majoritair Vlaamse creaties.
De aanvrager moet de uitzonderlijke en onvoorziene noodzaak aan bijkomende internationale
promotiesteun bewijzen. Het Fonds publiceert regelmatig een lijst van festivals en evenementen
die in aanmerking komen voor deze tussenkomst.
De steun kan pas aangevraagd worden nadat de aanvrager volledig in orde is met:
-

de productfiche op flandersimage.com (deze dient volledig ingevuld en voorzien van
illustratiemateriaal in de correcte formaten);
het leveren van de vereiste materialen (in het correcte formaat, en minstens met Engelse
ondertiteling) voor toevoeging van het volledige werk aan screener.be.

Van de aanvrager wordt tevens verwacht dat deze regelmatig in contact is met Flanders Image
over de geplande strategie.
Maximumbedragen en steunintensiteit
De steun wordt verleend volgens het principe van de cofinanciering, d.w.z. dat het Fonds steun
verleent indien de aanvrager zelf een financiële investering doet. Enkel de directe kosten die ten
laste van de aanvrager zijn, worden hiervoor in aanmerking genomen.
De promotiesteun, verleend door het Fonds, is beperkt tot volgend maximum: 50 % van de
aanvaarde kost, met een maximum van 15.000 EUR.
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Opgelet: dit is een formeel maximum, zoals bepaald in de beheersovereenkomst van het
VAF/Mediafonds. De concrete richtbedragen kunnen hiervan afwijken. Deze staan vermeld
op www.vaf.be
De steunintensiteit (d.w.z. het maximumpercentage aan staatssteun) is maximaal dezelfde als
diegene die geldt of zou gelden voor de productie van de audiovisuele creatie in kwestie.
Aanvaarde kosten
Op zijn website publiceert het VAF een lijst van aanvaarde kosten.
Selectiemethode: automatische steun
De aanvraag wordt automatisch goedgekeurd, indien deze voldoet aan alle criteria.
Uitbetaling en terugbetaling
Uitbetaling 100% na goedkeuring dossier en eindafrekening. Terugbetaling is niet van toepassing.
3. TUSSENKOMST REISKOSTEN (ENKEL TRANSPORT)
Wat?
De tussenkomst in de reiskosten door het Fonds is een steunmaatregel die naast de tussenkomst
in de promotiekosten buitenland bestaat.
Onder reiskosten wordt verstaan: de kosten verbonden aan het transport naar en van het festival.
Per diems, alsook het niet door het festival gecoverde deel van het hotelverblijf vallen daar niet
onder. (Indien het een selectie op een voor het Fonds als strategisch beschouwd festival betreft
kunnen deze via de regeling ‘promotiesteun buitenland’ worden ingebracht.)
Voor wie?
Deze steun kan zowel aan fysieke personen als aan rechtspersonen worden toegekend, op
voorwaarde dat zij voor het project een controleerbare boekhouding voeren.
Voorwaarden
In aanmerking komen door het Fonds als majoritair ondersteunde audiovisuele creaties die
officieel uitgenodigd worden voor de selectie van een belangrijk internationaal festival.
Het gaat enkel om recente creaties die op het ogenblik van vertoning op het festival niet ouder
mogen zijn dan 12 maanden. (Hiervoor wordt vanaf de dag van de wereldpremière gerekend,
m.a.w. de eerste publieke vertoning van de creatie op televisie, streaming, in de bioscoop of in het
kader van een festival.)
Het Fonds publiceert op zijn website regelmatig een lijst van festivals en evenementen die in
aanmerking komen voor deze tussenkomst.
De tussenkomst in de reiskosten kan pas aangevraagd worden nadat de aanvrager volledig in
orde is met:
-

de fiche op flandersimage.com (deze dient volledig ingevuld en voorzien van
illustratiemateriaal in de correcte formaten);
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-

het leveren van de vereiste materialen (in het correcte formaat, en minstens met Engelse
ondertiteling) voor toevoeging van het volledige werk aan screener.be.

Van de aanvrager wordt tevens verwacht dat deze regelmatig in contact is met Flanders Image
over de geplande strategie.
De aanvrager opent een dossier voor aanvang van het festival, en vervolledigt deze aanvraag
binnen de zes weken na opening van het dossier. De aanvraag is steeds voorzien van a) een scan
van de officiële uitnodiging van het festival, waarin duidelijk de bijdrage van het festival in de reis
en/of verblijfskosten staat vermeld; b) een gedetailleerde eindafrekening; c) bewijsmateriaal
(facturen) ter staving van deze afrekening; en d) een verslag (o.b.v. een vragenlijst).
Maximumbedragen en steunintensiteit
Het maximum per creatie bedraagt 5.000 EUR.
De steunintensiteit (d.w.z. het maximumpercentage aan staatssteun) is maximaal dezelfde als
diegene die geldt of zou gelden voor de productie van de audiovisuele creatie in kwestie.
Voor het steunpercentage dat het Fonds kan toekennen, wordt op de gepubliceerde lijst (zie hoger)
een onderscheid gemaakt tussen als strategisch belangrijk beschouwde festivals, inclusief de
International Emmy Awards) en de andere buitenlandse festivals:
3.4.1.Door het Fonds als “strategisch belangrijk” beschouwde festivals
Raadpleeg de lijst op de VAF-website
Voor zover niet terugbetaald door het festival bedraagt de tussenkomst in dit geval:
Selectie in officiële competitie: 80% van de reiskosten voor maximum drie personen (de
regisseur, majoritair Vlaamse (co)producent, showrunner/scenarist, en/of een lid van de
belangrijkste Vlaamse hoofdcast) indien het om fictie en animatie gaat.
In het geval van documentaire reeksen wordt het maximum op 90% vastgelegd, voor
maximum drie personen (Vlaamse regisseur, majoritair Vlaamse (co)producent, scenarist).
Onder competitie wordt verstaan: een duidelijk omkaderd onderdeel van het officiële of
hoofdprogramma waarbij een door de festivalorganisatie specifiek aangestelde jury een
bepaalde selectie films beoordeelt en bekroont met de officiële festivalprijzen. (Een
publieksprijs wordt niet als een officiële competitie beschouwd.)
Selectie buiten competitie: 50% van de internationale reiskosten (excl. hotel), voor maximaal
drie personen (regisseur, de producent, de showrunner/scenarist, en/of een lid van de
belangrijkste Vlaamse hoofdcast, Vlaamse DoP en Vlaamse monteur). In het geval van
documentaire reeksen wordt het maximum op 60% vastgelegd, voor maximum drie personen
(de regisseur, de majoritair Vlaamse (co)producent, de Vlaamse scenarist);
De op de generiek vermelde functie van een persoon dient als basis voor het al dan niet
toekennen van de tussenkomst. (In het geval van minderjarigen, kan het Fonds ook
tussenkomen in de reiskosten van één ouder of voogd.)
3.4.2. Alle andere buitenlandse festivals
Voor zover niet terugbetaald door het festival bedraagt de tussenkomst in dit geval:
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-

maximum 750 EUR buiten Europa, op voorwaarde dat het de wereld-of internationale
première van de creatie betreft;
maximum 250 EUR binnen Europa, op voorwaarde dat het de wereld- of internationale
première van de creatie betreft
De tussenkomst is eenmalig, ongeacht de plaats, en is beperkt tot de regisseur of
showrunner.
De op de generiek vermelde functie van een persoon dient als basis voor het al dan niet
toekennen van de tussenkomst. (In het geval van minderjarigen, kan het Fonds ook
tussenkomen in de reiskosten van één ouder of voogd.)

Opmerkingen:
-

-

Het is niet mogelijk om tussenkomst van de hierboven onderscheiden categorieën te
combineren, of later van categorie te wijzigen.
Het totale jaarbudget van het Fonds voor de tussenkomst in reiskosten is beperkt. In een
bepaald stadium kan er voorrang worden gegeven aan bv. wereldpremières, en/of tot
aanpassing van de voorwaarden en per audiovisuele creatie ter beschikking gestelde
maximumbedragen.
Er worden geen uitzonderingen op deze regels toegestaan. Mochten bepaalde in deze
regeling opgenomen formuleringen alsnog voor interpretatie vatbaar zijn, dan neemt het
Dagelijks Bestuur van het Fonds hierover een finale beslissing.
Voor selecties voor bijzondere festivals en evenementen kan het Fonds, na overleg met
de Vlaamse minister van Cultuur, beslissen tot een uitzonderlijke tussenkomst.

Aanvaarde kosten
Op zijn website publiceert het VAF een lijst van aanvaarde kosten.
Selectiemethode: automatisch steun
De aanvraag wordt automatisch goedgekeurd, indien deze voldoet aan alle criteria.
Uitbetaling en terugbetaling
Uitbetaling 100 % na goedkeuring dossier en eindafrekening. Terugbetaling is niet van toepassing.
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