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Kulturutveckling - FILM
Kultur & bildning
751 85 Uppsala
tel: 018-611 62 85

Ansökan om bidrag till filmproduktion
Uppgifter om sökanden
Namn (Kontaktperson)

Produktionsbolag

Postadress

Organisationsnummer

Postnr och ort

Telefon

Webbadress

E-post

F-skattsedel

(sökande ska inneha F-skatt)

JA

Pg/Bg

Uppgifter om projektet
Projektnamn/filmens titel

Regissör

Producent

Manusförfattare

Var ska filmen spelas in?

Filmens beräknade längd

Vilken anknytning har filmen till Uppsala län?

Har projektet sökt/beviljats stöd från andra?

Ja

Nej

Om Ja, varifrån?

Bifoga:
- Projektbeskrivning

- Tidsplan

- CV och ev. arbetsprover

- Synopsis

- Budget

- Ev. bilder, moodboard, pilot

- Ev. manus
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Ansökan - stöd för filmproduktion

Ekonomisk kalkyl
Intäkter

Belopp

Sökta bidrag från

Sökt

Andra intäkter

Summa intäkter

Utgifter

Belopp

Beviljat

Belopp

Summa utgifter

Sökt belopp (SEK exkl moms):

Övriga kommentarer

Jag förbinder mig att leverera önskade motprestationer samt tillåter att information om projektet
publiceras på Region Uppsalas webb och sociala medier. Jag åtar mig också att försäkra mig om att alla
medverkandes godkännande om detsamma i enlighet med rådande lagstiftning.
Ort

Uppgiftslämnarens underskrift

Namnförtydligande

Datum
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Inlämning:
- Första omgången: januari
- Andra omgången: maj
- Tredje omgången: september
Se korrekta datum på webbsidan: regionuppsala.se/bidrag-till-filmproduktion
Bidraget delas ut tre gånger per år och handläggningstiden är fyra veckor.
Riktlinjer
Stödet får inte gå till inköp av teknik eller till dokumentation av projekt.
Sökande ska inneha F-skatt.
Stödet kan sökas för produktion av kort- och dokumentärfilm (upp till 58 min).
För att få stöd måste även något av nedanstående tre kriterier uppfyllas:
- Produktionsbolaget/filmaren ska ha anknytning till länet och filmaren är bosatt och verksam i regionen.
Undantag kan göras för filmare som studerar filmutbildning på annan ort.
- Filmens innehåll har anknytning till länet: handlar om en person eller plats i Uppsala län.
- Filmen spelas in helt eller delvis i Uppsala län.
Detta vill vi ha av dig då projeket är avslutat:
• Ekonomisk redovisning
• En högupplöst visningsfil
• Pressmaterial i form av stillbilder och kort beskrivning av filmen
• Lista med namn på alla i teamet samt vilka som har anknytning till länet
• Att Region Uppsalas logga finns med i eftertexterna
• Att vi får använda filmen vid visningskvällar och dylikt
Ansökan och bilagor skickas per e-post till:
Louise Bown - Filmkonsulent
Telefon: 018-611 62 85
Mobil: 070-598 62 85
E-post: louise.bown@regionuppsala.se
Besöksadress: Storgatan 27, Uppsala
Webbsida: regionuppsala.se/samverkan-kultur

